LIJST VAN TOEZEGGINGEN.
MEI 2012
Commissie RUIMTE

Datum
Toezegging
Portef. h.
07-07-‘03 De wethouder zal z.s.m. terug- Huijsmans
(cie. BU) komen op ontwikkelingen Koningsplein 14-16

Afd.
RO

6-7-‘04

28-11-‘06

24-11-‘09

1-11-‘11

3-11-‘11
(AZ&C)

19-12-‘11
(Presidium)
19-12-‘11
(Presidium)
07-02-‘12

07-022012

09-022012

Afdoening
Info is gegeven in cie. ’05:1x,
’06:1x, ’07:3x, ’08:5x ’09:6x,
’10:2x, ’11: 1x.
2012: 24-04
Info is gegeven in cie. ’04:3x,
’05:4x, ’06:6x, ’07:4x, ’08:9x,
’09:7x, ’10:4x, ’11: 4x.
2012: 24-04
Info gegeven in cie.: ’07: 2x,
’08: 5x, ’09: 5x, ’10: 2x., ’11:
3x
2012: 24-04

De cie. wordt met regelmaat
geïnformeerd inzake voortgang
sanering en ontwikkeling gebied de Wit.
In de cie. wordt met regelmaat
geïnformeerd over de toekomst
en bestemming van het pand
Bartholomeus op het Koningsplein.
Zodra de provincie bericht over
de reclames langs de A67,
wordt de cie. daarvan op de
hoogte gesteld
De cie. wordt geïnformeerd
over de kostenopbouw bij het
opstellen van bestemmingsplannen
Mogelijkheden worden nagegaan hoe verpaupering van de
panden in de Emmastraat tegengegaan kan worden, bijvoorbeeld via het welstandsbeleid.
De cie. wordt geïnformeerd
over de wijzigingen inzake het
recht van overpad per 1-12012
De cie. wordt geïnformeerd
over de besluiten 101 t/m 133,
besluitenlijst week 48: leegstandsvergunningen BOW
De verbetervoorstellen van het
college aan de VROM-inspectie
mbt uitvoering asbesttaken
worden ter inzage gelegd
De Woningbouwmonitor wordt
2 x per jaar ter inzage gelegd

Martens

RO

Huijsmans

RO

Martens

RO

Blijft staan tot definitieve realisering. Laatste info is gegeven in
cie. 18-5-2010.

??

RO/
ID

Nog in te plannen

Huijsmans

RO

Afgedaan
Info is gegeven in cie 24-04-2012

Van Bussel

RO

Afgedaan
Info is gegeven in cie. 13-032012 en 25-04-2012

Huijsmans

RO

Planning in cie 30-05-2012

Martens

RO

Afgedaan
Info is gegeven in cie 24-04-2012

Martens

RO

De cie wordt geïnformeerd
over de legaliteit van het reclamebord aan de Marialaan
(verplaatst van AZ&C)

Martens

RO

Afgedaan
Info is gegeven in cie 24-042012, staat in dynamische termijnkalender
Nog in te plannen

Datum
Toezegging
13-03-‘12 Prestatie-afspraken met woningbouwverenigingen worden
ter inzage gelegd
13-03-‘12 De cie wordt geïnformeerd
over uitgiftebeleid bedrijfsterreinen
13-03-‘12 De cie wordt geïnformeerd
over de stand van zaken mbt
opslag groenafval op parkeerterrein Oostappen
13-03-‘12 De cie wordt geïnformeerd
over de stand van zaken mbt
de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD)
10-04-‘12 De cie wordt geïnformeerd
(presidi- over de criteria voor het (niet)
um)
opstellen van een MER (o.a.
nav besluitenlijst week 7)
10-04-‘12 De cie wordt geïnformeerd
(presidi- over het besluit RO-A-5, week
um)
13: tussenevaluatie en vooruitblik 2012 Afwaartse beweging (IDOP Heusden)
24-04-‘12 De cie wordt geïnformeerd
over de vervolgprocedure bp
Heusden komgebied
24-04-‘12 De cie wordt geïnformeerd
over de aanpak van asbest bij
de panden Pr. Bernhardstraat

-2Portef. h.
Martens

Afd.
RO

Afdoening
Afgedaan
Planning in cie 24-04-2012

Van Bussel

RO

Nog in te plannen, voor september 2013

Van Bussel

RO

Planning in cie 30-05-2012

Martens

RO

Afgedaan
Info is gegeven in cie 24-04-2012

Martens

RO

Nog in te plannen

Martens

RO

Planning in cie 21-08-2012

Huijsmans

RO

Nog in te plannen

Martens

RO

Nog in te plannen

Wijziging in planning van toezeggingen.
Geen
De griffier,
M. van Erp

