Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 20 maart 2018
Aanvang 09.00 uur
Aanwezig:
De voorzitter
De wethouders
De secretaris

: G.D. Renkema, burgemeester
: M.L.C. Klein, W. van Veelen en N. Aboyaakoub, P.M.C. van Loozen
: G. van Beek

1.

Besluitenlijst van de vergadering van 13 maart 2018

2.

Definitief ontwerp herinrichting Callenbachstraat/Torenstraat

3.

4.

De besluitenlijst wordt vastgesteld.

P: Proces- en Projectbegeleiding
Het college:
1. Stelt het eindverslag vast op basis van artikel 5 van de gemeentelijke inspraakverordening.
2. Stelt de indienders van zienswijzen schriftelijk in kennis van het eindverslag.
3. Stemt in het met definitief ontwerp herinrichting Callenbachstraat/Torenstraat, zoals deze ter
inzage heeft gelegen.
Nr.: 1220304

Stand van zaken Haalbaarheidsstudie 4 voetbalverenigingen

P: Adviseurs Dagelijks Leven
Het college:
1. Stelt de raadsinformatiebrief inzake de haalbaarheidsstudie van de 4 voetbalverenigingen
vast.
2. Stelt de procesreactie aan de werkgroep “eigen beheer” vast.
Nr.: 1213476

Prinsenweg 33 Nijkerk- verzoek om een bestaande tweede bedrijfswoning te
bestemmen als aanleunwoning om zo de mogelijkheid te creëren voor een nieuwe
bedrijfswoning voor de bestaande loodsen, buiten het perceel met de
bedrijfsbestemming

P: Planvorming
Het college:
1. Verleent geen planologische medewerking aan het verzoek om een bestaande tweede
bedrijfswoning te bestemmen als aanleunwoning en de mogelijkheid voor een nieuwe
bedrijfswoning voor de bestaande loodsen, buiten het perceel met de bedrijfsbestemming.
2. Informeert de verzoeker conform een brief.
Nr.: 1142712
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5.

6.

B&W voorstel Regionale Energievisie FoodValley

P: Vakspecialisten
Het college:
1. Stemt in met het voorgenomen besluit van het regiobestuur FoodValley om de Regionale
Energievisie FoodValley vast te stellen.
2. Besluit de gemeenteraad de mogelijkheid te geven om wensen en bedenkingen te uiten
met betrekking tot het voorgenomen besluit.
3. Stelt het raadsvoorstel inzake Regionale Energievisie FoodValley vast.
Nr.: 1223006

Verzoek tot legalisatie kleinschalige zorgactiviteiten (beschermd wonen)
Laakweg 25 te Nijkerkerveen

P: Planvorming
Het college:
1. Verleent geen planologische medewerking aan legalisatie van de huidige kleinschalige
zorgactiviteiten op adres Laakweg 25 te Nijkerkerveen.
2. Stelt de brief aan de heer Knulst vast.
Nr.: 1187582

7.

Art. 33 vragen verkeerssituatie Laakweg/Amersfoortseweg

P: Vakspecialisten
Het college:
1. Stelt de beantwoording van de schriftelijke vragen, ex artikel 33 van het Reglement van
Orde, van de fractie van de Lokale Partij inzake de verkeerssituatie
Laakweg/Amersfoortseweg vast.
2. Informeert de leden van de raad middels een brief.
Nr.: 1195403

Aldus vastgesteld op 27 maart 2018
Burgemeester en wethouders van Nijkerk,
de secretaris,
de burgemeester,
de heer G. van Beek

de heer mr. drs. G.D. Renkema
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