*180218*
OPENBARE BESLUITEN
van het college van burgemeester en wethouders,
vastgesteld 26 januari 2010
Besluitenlijst van de vergadering van 19 januari 2010
NR. ONDERWERP/ADVIES
1.
Advies nr. 179174
Inzake: Informatisering
Omschrijving:
NUP realisatieplan
Geadviseerd wordt:
Akkoord gaan met het realisatieplan
NUP en de raad voorstellen om de
benodigde kredieten (€ 206.575 en
€ 52.135) beschikbaar te stellen.
2.
Advies nr. 179024
Inzake: Principeverzoek
Omschrijving:
Principeverzoek om het in de ge
meente Nijkerk gevestigde technisch
installatiebedrijf E. Kleijer te mogen
terugverplaatsen naar het huisadres
Parklaan 34 te Putten.
Geadviseerd wordt:
Betrokkenen laten weten, dat het
eerdere vrijstellingsbesluit door de
beëindiging van het eerdere gebruik
vervallen is en dat om de gevraagde
medewerking te kunnen verlenen er
een nieuwe vrijstellingsprocedure zal
worden opgestart als bedoeld in
artikel 4, vijfde lid van de voor
schriften van het bestemmingsplan
"Kom Noord", dit met inachtneming
van dezelfde voorwaarden als het
vervallen vrijstellingsbesluit.

BESLUIT B. EN W.
Het college besluit overeenkomstig het advies.

Het college vindt dat, gegeven de thans be
staande situatie, dat vestiging van dit bedrijf op
een bedrijfslocatie meer in de rede ligt. Om die
reden besluit het college geen medewerking te
verlenen aan het verzoek.

Parafenlijst van 25 januari 2010
NR. ONDERWERP/ADVIES
1.
Advies nr. 168283
Inzake: Principeverzoek
Onderwerp:
Principeverzoek betreffende de
aanleg van aanlegsteigers, nieuwe
speeltuin voorzien van overkapping
met half open zijwanden, vlaggen
mast en reclamebord (Strand
boulevard 27).

BESLUIT B. EN W.
 Medewerking verlenen aan het opstarten van
een bestemmingsplanwijzigingsprocedure
voor de bouw van een overdekte speelplaats,
en de kleinschalige verkoop van watersport
artikelen (max. opp. 20 m²) mits er door
aanvrager een ecologisch onderzoek wordt
overlegd.
 Geen medewerking verlenen aan de
voorgestelde reclame uiting.
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NR. ONDERWERP/ADVIES
2.
Advies nr. 179302
Inzake: Stedelijke vernieuwing
Onderwerp:
Subsidievaststelling ISV-2 project
Korenlaan.
3.
Advies nr. 179275
Inzake: Stedelijke vernieuwing
Onderwerp:
Subsidievaststelling ISV-2 project
Voorthuizerstraat 110-114.
4.
Advies nr. 179433
Inzake: Uitwegvergunning
Onderwerp:
Uitwegvergunning aan de Wallen
bergstraat t.b.v. het perceel
Stationsstraat 95.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

Advies nr. 179441
Inzake: Vaststelling bestemmings
plan
Onderwerp:
Vaststelling bestemmingsplan "Kom
Zuidoost, wijziging artikel 3.6 Wet
ruimtelijke ordening Drieseweg 27A.
Advies nr. 173145
Inzake: Verkeersmaatregel
Onderwerp:
Verkeersmaatregel Molenweg.

Advies nr. 179494
Inzake: Principeverzoek
Onderwerp:
Beoordeling schetsplan Woning
stichting Putten voor de bouw van
acht appartementen en vier grond
gebonden woningen aan de
Schoolstraat.
Advies nr. 179485
Inzake: Kapvergunning
Onderwerp:
Aanvraag kapvergunning Nijkerker
straat 4.
Advies nr. 179467
Inzake: Weigering kapvergunning
Onderwerp:
Weigering kapvergunning Van
Haersma de Withstraat 13.
Advies nr. 179252
Inzake: Burgerlijke stand
Onderwerp:
Benoeming buitengewoon ambtenaar
van de burgerlijke stand.

BESLUIT B. EN W.
Een bezwaarschrift indienen tegen de beslissing
van Gedeputeerde Staten om het investerings
budget € 3.187,50 lager vast te stellen in
verband met een BTW-correctie.
Een bezwaarschrift indienen tegen de beslissing
van Gedeputeerde Staten om het investerings
budget € 3.750,00 lager vast te stellen in
verband met een BTW-correctie.
De aanvraag voor een uitwegvergunning aan de
Wallenbergstraat ten behoeve van het perceel
Stationsstraat 95 afwijzen op grond van de
weigeringsgronden:
a. de bescherming van het uiterlijk aanzien van
de omgeving en
b. b. de bescherming van groenvoorziening in de
gemeente.
Het bestemmingsplan "Kom Zuidoost, wijziging
artikel 3.6 Wro Drieseweg 27A" vaststellen in
overeenstemming met het ontwerp, zoals dat ter
inzage heeft gelegen.

Een parkeerverbodszone instellen op het plein
voor de bejaardenwoningen aan de Molenweg en
het voorstel ter inzage leggen voor een periode
van 4 weken.
Bij het uitblijven van bedenkingen het voorstel op
de 1e dag na het verstrijken van de periode van
terinzagelegging aanmerken als het definitieve
verkeersbesluit.
Het schetsplan voor een eerste beoordeling
voorleggen aan Welstand.

Kapvergunning verlenen voor 1 Himalayaceder en
kapvergunning weigeren voor 1 grote zilverspar.

Kapvergunning weigeren voor 1 atlasceder.

De heer E. Klompenhouwer benoemen tot
buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke
stand voor de duur van zijn raadslidmaatschap.

3

