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Subsidie Slot Zuylen
In 2018 heeft het bestuur van Slot Zuylen bij de gemeente Stichtse Vecht en de provincie Utrecht aangegeven
grote financiële problemen te hebben door diverse problemen die eerder speelden. Resultaat van verschillende
bestuurlijke overleggen is dat gemeente en provincie gezamenlijk optrekken als het gaat om een financiële bijdrage
aan Slot Zuylen. Hier ligt een convenant aan ten grondslag dat ondertekend is door het bestuur van Slot Zuylen, de
gedeputeerde Mariette Pennaerts en wethouder Jeroen Willem Klomps. De gemeente draagt een bedrag bij van €
25.000 over het jaar 2018 en de Provincie Utrecht draagt zorg voor een bijdrage van € 35.000 in 2019 en 2020.
----------------

Voorbereidingsbudget schaats-/skeelerbaan
Breukelen
Wijkcommissie Breukelen Noord en IJsclub Breukelen (hierna genoemd de projectgroep) hebben de ambitie om
een combi schaats- en skeelerbaan te realiseren op de huidige locatie van de ijsbaan (gelegen aan de Straatweg
185 in Breukelen). De projectgroep wil onderzoeken of de aanleg van een combi schaats- en skeelerbaan op het
huidige ijsbaanterrein in het Henk van der Griftpark in Breukelen haalbaar is. Het college heeft besloten, in het
kader van de sport- en beweegambities uit de kadernota sport, budget beschikbaar te stellen voor dit
vooronderzoek.
----------------

Eenmalig afwijken van Afwijkingenbeleid 2014
Het college is voornemens om eenmalig af te wijken van het Afwijkingenbeleid 2014 ten behoeve van
de uitbreiding van het hoofdgebouw van het winkelcentrum Bisonspoor met een nieuwe supermarkt,
gezondheidscentrum en overige commerciële ruimten. Gezien het feit dat het een uniek verzoek is en
het binnen de wettelijke kaders van de Wabo valt wil het college in principe meewerken. Definitieve
besluitvorming zal plaatsvinden na aanvraag omgevingsvergunning.
----------------

Bijeenkomstenkalender
In de kalender hieronder kunt u lezen welke openbare bijeenkomsten gepland zijn in de komende weken.
Informatiebijeenkomst herontwikkeling Dorpshuis De Veenkluit in Tienhoven
• 18 juni, 19:00 – 20:00 uur
• Waar: Dorpshuis De Veenkluit, Ds. Ulferslaan 25 Tienhoven
Meer weten over deze bijeenkomsten? Kijk dan op www.stichtsevecht.nl/bijeenkomsten. Op
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl vindt u alle raads- en commissievergaderingen.
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