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BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 11 februari 2020
Aanwezig:
De heer A.A.J. Baars, burgemeester
De heer A.L. Klappe, wethouder
De heer W. Vogelsang, wethouder
De heer dr. J.A. de Haan, wethouder
De heer A.M. Weststrate, gemeentesecretaris
Afwezig (met kennisgeving):
De heer L.A. van der Velden, wethouder
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Onderwerp
Opheffen (gedeeltelijk) geheimhouding Beemdweg 17 (20e0000863)
Besluit
1. De raad voor te stellen de geheimhouding van de stukken e190037834 (raadsvoorstel),
e190038723 (raadsbesluit), e190037109 (PID), e190038579 (communicatieplan), e190038711
(opties ruimtelijke procedure) en e190039797 (voorlopige planning) op te heffen.
2. De raad voor te stellen de geheimhouding van de stukken e190038325 (overeenkomst UWOON)
en e190039828 (kostenraming) te handhaven.
Onderwerp
Verzoek tot woonstatus Residence het Veluws Hofje (20e000713)
Besluit
1. Geen medewerking te verlenen aan het verzoek om recreatiepark Residence het Veluws Hofje te
Gentenerf 14 te transformeren naar een woonfunctie.
2. De initiatiefnemer via de bijgevoegde brief (e200004087) op de hoogte te stellen.
Onderwerp
Ontwerp verkeersbesluit fietsstroken Jonkheer Doctor C.J. Sandbergweg (20e000879)
Besluit
1. In te stemmen met bijgevoegd ontwerp-verkeersbesluit voor het instellen van fietsstroken op de
Jonkheer Doctor C.J. Sandbergweg.
2. Het ontwerp-besluit aan te vullen met een uitzondering voor “wild-spotters” tijdens het burlseizoen (tijdsafbakening in weken en uren, alsmede de juridische vormgeving nader te bepalen
i.o.m. wethouder Vogelsang).
3. De informatiememo ‘Lagere snelheden Jonkheer Dr.C.J. Sandbergweg’ ter informatie voor te
leggen aan de raad.
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