
 Raadsagenda heeft vaste
onderdelen

Presentator
Presentatienotities
Alle punten doorlopen (agenda Voordat de raad begint aan de bespreekstukkenhttps://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2019/02-april/19:30



PERS

3 APRIL 2019

Presentator
Presentatienotities
Ook dat zie je weer terug in de pers



INFORMATIEBIJEENKOMST 

OMWONENDEN

26 NOVEMBER 2019

 Omwonenden hebben aangegeven te 
vrezen voor: waardedaling van hun 
woningen, beperking privacy en overlast 
van verkeer en parkeren. 



COLLEGE PAST PLANNEN AAN

 Minder woningen: van 10 naar maximaal 5 woningen en één commerciële ruimte op de 
begane grond en 1e verdieping.

 De noodtrap (wenteltrap buiten de toren) is verplaatst.

 Het aantal raamopeningen is verminderd en ook de ramen zijn verkleind.

 Er is alleen nog sprake van inpandige balkons en het aantal is teruggebracht van 30 naar
maximaal 5.

 De berging voor o.a. de fietsen is verkleind.

 Het aantal parkeerplaatsen is verminderd zodat er meer ruimte overblijft voor groen.

 Om de privacy van omwonenden te waarborgen worden speciale voorzieningen geplaatst
voor de ramen waarmee de zichtlijnen worden beperkt.

Presentator
Presentatienotities
Met deze aanpassingen aan het bouwplan wil de projectontwikkelaar bezorgde omwonenden tegemoetkomen.



COMMISSIE  FYSIEK DOMEIN

10 MAART 2020

 Het nieuwe (Voorontwerp)plan als “ter kennisname stuk” op de agenda. 

Lokaal Liberaal, Streekbelangen en PVV doen een verzoek om agendering

voor de commissie. 

 Hier is de link naar de vergadering

Presentator
Presentatienotities
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Fysiek-Domein/2020/10-maart/19:30

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Fysiek-Domein/2020/10-maart/19:30


 Agenda commissievergadering
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Bij het agendapunt staan alle beschikbare stukken zoals: B&W besluit 18-2-2020, Structuurontwerp Watertoren Breukelen, Zichtlijnenboek Watertoren Breukelen, Toelichting participatie herbestemming Watertoren Breukelen, Wijkbericht Watertoren, Opties van omwonendenhttps://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Fysiek-Domein/2020/10-maart/19:30



COMMISSIE  FYSIEK DOMEIN

20 MEI 2020 (INHOUDELIJKE BEHANDELING)

 Lokaal Liberaal ziet geen enkel draagvlak en wil alternatieven

 PvdA ziet het als kans en wil wethouder vragen of het wel aan de raad is (collegebevoegdheid) 

 GroenLinks wil weten welke alternatieven Lokaal Liberaal voorstelt

 Ivm. tijd vergadering geschorst en gaat verder op 30 juni

26 MEI 2020 

 De raad ontvangt memo met vragen en antwoorden van college nav commissie 20 mei

Presentator
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Doel bespreking: betreft een collegebevoegdheid Het onderwerp is door enkele fracties op de agenda geplaatst. Desgewenst kan de commissie het college aandachtspunten meegeven. Waarom Collegebevoegdheid…Streekbelangen peilt een motie, wat vinden de andere leden? Wat kunnen zij doen?https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Fysiek-Domein/2020/20-mei/19:30



COMMISSIE FYSIEK DOMEIN

30 JUNI 2020

 Compilatie
behandeling
commissie Fysiek
Domein (10min)

Presentator
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Wat vinden de partijen van het nieuwe vooroverlegplan? En Streekbelangen Motie (Proces/ hoe kom je tot een motie / draagvlak / doel)Link ->
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