LIJST VAN TOEZEGGINGEN
OKTOBER 2016
Commissie RUIMTE
Datum
07-07-‘03
(cie. BU)

Toezegging
De wethouder zal z.s.m. terugkomen
op ontwikkelingen Koningsplein 14-16

Portef.h
Huijsmans

Afd
R&O

raad 0402-‘14

De cie wordt geïnformeerd over de
vervolgaanpak stimuleringsmaatregelen huisvesting jongeren
De cie wordt jaarlijks geïnformeerd
over het gebruik van de subsidieregeling monumenten
De cie ontvangt jaarlijks informatie
over de omvang en ontwikkeling van
het Fonds ruimtelijke kwaliteit
De cie wordt structureel geïnformeerd
over voortgang Fietspad Meijelseweg,
met tijdpad in december 2014

Martens

R&O

Huijsmans

R&O

Martens

R&O

Info is gegeven in cie 0804-’15, 17-05-‘16

Martens

R&O

Er wordt een voorstel inzake de milieustraat Asten-Someren voorgelegd
aan cie/raad
De cie wordt geïnformeerd over lokale
communicatie en toegang tot ruimtelijkeplannen.nl
De cie wordt geïnformeerd over projectplan en vervolgstappen Omgevingswet
De cie wordt geïnformeerd over extra
voorlichting aan arbeidsmigranten ism
Prinsenmeer over afval Marialaan/
Kranenvenweg
De cie wordt geïnformeerd over aansluiting bij VANG
De cie wordt geïnformeerd over aanpak Erfgoedwet
Er vindt ambtelijk contact plaats met
cie over omissies in bp Buitengebied
De cie wordt geïnformeerd over vervolg op dialoog Heusden en vorming
brede werkgroep
Aanleg rotonde Dijkstraat/ Schoolstraat wordt meegenomen in voorstel
GVVP
De cie wordt geïnformeerd over de
procedure (moment terinzagelegging
en aan raad gerichte zienswijzen) bij
(gevoelige) omgevingsvergunningen

Martens

R&O

Info is tussentijds per mail
gegeven (14-11-’14), in cie
’15:9x, 2016:12-01, 23-2,
29-03, 17-05, 14-06, 1309, 11-10
2017 (3x bijgesteld); planning info in cie 22-11-‘16

Martens

R&O

Nog in te plannen

Martens

R&O

Martens

PUB

Planning 2e helft 2016 (1x
bijgesteld): via onderdeel
Informatief overleg
Nog in te plannen

Martens

R&O

Planning 22-11-2016

Huijsmans

R&O

Planning 1e kwartaal 2017

Martens

R&O

Martens

R&O

Martens

R&O

Afgedaan
Afspraken zijn gemaakt
Planning Themabijeenkomst 16-11-’16; zie
ook raad 27-09-‘16
Planning najaar 2016

Martens

PUB/
griff

raad
27-05-‘14
14-10-’14
08-04-‘15
23-09-‘14
(raad)

16-06-‘15

12-01-‘16

23-02-‘16

29-03-‘16

17-05-‘16
14-06-‘16
14-06-‘16
05-07-‘16
(raad)
05-07-‘16
(raad)
13-09-‘16

Afdoening
Info gegeven in cie ’05:1x,
’06:1x,’07:3x,’08:5x
‘09:6x,’10:2x,’11: 1x,’12:
4x,‘13:2x,’14:0x,‘15: 2x,
2016: rechtstreeks per
mail 28-04-‘16
Starterslening in cie 11-06’14 en 13-10-’15,
vervolg nog in te plannen
Jaarlijks, info is gegeven in
cie 16-06-’15, 14-06-’16

Info is gegeven in cie 1110-’16; vervolg in themabijeenkomst 16-11-‘16

Datum
13-09-‘16

13-09-‘16
13-09-‘16

13-09-‘16

13-09-‘16

11-10-‘16

-2Toezegging
De cie wordt inhoudelijk geïnformeerd
over vergunningtraject Gezandebaan
39 en 39a
De cie wordt geïnformeerd over aanpassingen en monitoring Markt e.o.
De cie ontvangt informatie over contracten lichtmastreclame
Bewoners en cie worden actief geïnformeerd over wijziging plan Herinrichting Emmastraat/Wolfsberg
De cie wordt geïnformeerd over status
huis Lindestraat (nabij historische
muur)
De cie ontvangt een memo over de
stand van zaken mbt de startersleningen

Portef.h
Martens

Afd
R&O

Afdoening
Info is gegeven in cie 1110-’16; vervolg in themabijeenkomst 16-11-‘16
Planning 1e kwartaal 2017

Martens

R&O

Martens

PUB

Martens

R&O

Afgedaan
Info is gegeven per mail
d.d. 6-10-‘16
Planning 4e kwartaal 2016

Huijsmans

R&O

Nog in te plannen

Martens

R&O

Nog in te plannen

Martens

R&O

Was 3e kwartaal 2016,
wordt 2017 (3x bijgesteld);
planning info in cie 22-11‘16

Wijziging in planning van toezeggingen
16-06-‘15

Griffier,
M. van Erp

Er wordt een voorstel inzake de milieustraat Asten-Someren voorgelegd
aan cie/raad

