Conclusies van de openbare vergadering van de commissie
Wonen & Ruimte van de gemeente Emmen
Op maandag 9 januari 2006 om 19.30 uur in de raadszaal
Ag.nr.

Stuknr.

Onderwerp
Rondvraag
a. ONE: wat wordt gedaan aan de speeltuinen in Klazienaveen?.
Antwoord wethouder Jumelet: zie brief die is verzonden.
b. PvdA: Wat zijn mogelijkheden woonwerkcombinatie op de Tweeling in
Nieuw-Amsterdam?
Antwoord wethouder Hoogland: komt voor in te actualiseren
bestemmingsplan
c. GroenLinks: hoe is stand van zaken actualisatie
bestemmingsplannen?
Antwoord wethouder Hoogland: zie voortgangsrapportage
woningbouw.
d. GroenLinks: hoe zit het met rigoureuze bomenkap Parc Sandur,
omgeving aan te leggen golfterrein?
Antwoord wethouder Jumelet: betreft regulier onderhoud; er is wel een
fout gemaakt doordat er op privé-terrein is gekapt. Gemeente overlegt
over oplossing.
e. DOP/BGE: Wanneer gaat de reactietermijn in voor bouwbesluiten die
vastgesteld zijn op 19 december en pas geplaatst zijn op 3 januari?
Toezegging wethouder Hoogland: schriftelijke reactie.
d. BGE: Wanneer wordt iets gedaan aan onveilige situatie Angeluskerk
e.o.?
Antwoord wethouder Hoogland: gemeente heeft al het mogelijke
gedaan wat verwacht mag worden. Projectontwikkelaar wil niets doen.
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Bespreken B-stukken:
Procesplan theater/gebied + bijlage RIS.2066 (B1)
- college komt (eventueel) met herformulering doelstelling, zodat
deze meer aansluit bij aangenomen amendement
- blijft B-stuk.
Energie- en Klimaatbeleid gemeente Emmen (B2)
- CDA komt mogelijk met motie over grote windmolens. Zo niet, dan zal
het tijdig worden aangegeven kan het alsnog een A-stuk worden.
- Toezegging wethouder Holman: extra cijfermateriaal naar commissie
- blijft (vooralsnog) B-stuk.
Bespreken A-stukken:
Bestemmingsplan partiële herziening Buitengebied Gemeente
Schoonebeek (Wehkamp) (A4): A-stuk in raad
Voorbereidingsbesluit Parc Sandur (A5): A-stuk in raad
Vaststellen beeldkwaliteitsplan “Emmen, Beeldkwaliteitsplan
e
Woongebied Delftlanden-I 1 uitwerking 200905” en deze als eerste
wijziging onder deel uit te laten maken van de Welstandsnota gemeente
Emmen (A6): A-stuk in raad
Onderwerpen ter bespreking:
Voortgangsbewaking 2 commissie W&R 2005
a. CDA: kan evaluatie welstandsnota in mei?
Toezegging wethouder Hoogland: kan in april
b. wethouder Hoogland constateert dat vestiging Leger des Heils
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in Beleidsnotitie Opvangvoorzieningen en notitie vestigingsplekken aan
de orde komt. De notitie is intern klaar.
c. GroenLinks: hoe is stand van zaken nieuw voorstel project EmmenSchoon?
Toezegging wethouder Holman: schriftelijke reactie.
d. GroenLinks: wanneer komt het B-stuk monumentenbeleid?
Antwoord wethouder Brummel: hopelijk nog in deze raadsperiode
e. Mededeling wethouder Jumelet: aangepaste versie Groenvisie komt
hopelijk nog in deze raadsperiode
Kwartaalrapportage voortgang Woningbouw gemeente Emmen per 1
oktober 2005:
PvdA vindt uitstel bouwplan de Planeet ongewenst; financiering
geluidswal kan uit middelen die vrijkomen uit de bouwfraudegelden.
Vaststellen verslag
Verslag 7 december 2005
GroenLinks:
e
Blz. 3, 1 termijn tegenstanders: zin “GroenLinks is tegen het
voorstel…..” moet als volgt aangepast worden: “GroenLinks is tegen
het voorstel omdat zij geen probleem ziet en de oude verordening
gehandhaafd kan blijven. Een nieuwe bomenverordening ziet
GroenLinks niet als oplossing.”
ONE:
e
Blz. 3, 1 termijn tegenstanders: de opmerking over de toewijzing van
waardevolle bomen geldt enkel voor bomen en niet voor de hele
beplanting.
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Actuele mededelingen vanuit he college/presidium:
Rol van de raad bij RO-procedures: bespreking notitie in commissie
februari.
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Ingekomen stukken vanuit het college en het presidium:
geen opmerkingen

