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Uitbreiding glastuinbouwbedrijf Hoge Bremberg
Een glastuinbouwbedrijf aan de Hoge Bremberg heeft uitbreidingsplannen. Het college heeft
besloten dat er geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld. De ideeën voor uitbreiding
hebben namelijk geen belangrijke nadelige milieugevolgen. Verder wordt met de initiatiefnemer een
overeenkomst gesloten waarin afspraken over bijvoorbeeld kosten en het in stand houden van de
huidige uitstraling van het gebied worden vastgelegd. In verband met de uitbreidingsplannen van het
glastuinbouwbedrijf is het wijzigingsplan 'Buitengebied, Hoge Bremberg’ opgesteld. Het ontwerpwijzigingsplan wordt ter inzage gelegd.
Beantwoording vragen VVD fractie over winterterrassen
Het college heeft een brief met vragen van de VVD beantwoord. Zij stelden vragen over de terrassen
van horecaondernemers en de mogelijkheden om deze in de winter te laten staan of verruimen.
Besluit op handhavingsverzoek artikel 2:48 APV (alcoholverbod)
Na een melding van overlast, hebben BOA's een aantal weken lang ’s avonds gecontroleerd op
overlast van jongeren en het gebruik van alcohol na 22.00 uur. Samen met de politie en Jongerenwerk
zijn gesprekken gevoerd met de jongeren. Zij maakten hun excuses aan de buurtbewoners. Door
Jongerenwerk zijn extra indooractiviteiten georganiseerd voor de jeugd. Door met elkaar het gesprek
aan te gaan, en verbinding te zoeken met alle partijen, is er nu minder overlast. En dat is mede
dankzij de inzet van de jongeren zelf.
Duurzaamheidslening VV DSE
Het college heeft besloten een duurzaamheidslening te verstrekken aan VV DSE voor zonnepanelen
en LED veldverlichting.
Vaststellen definitief ontwerp "Onderhoud Liesbosweg (Schoonhout-Lage Vaartkant)"
Het college heeft het eindverslag van de inspraak en het definitief ontwerp van het werk "Onderhoud
Liesbosweg (Schoonhout-Lage Vaartkant)" vastgesteld. Er kan nu gestart worden met de
voorbereiding om het project gereed te maken voor uitvoering.
De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen
rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.
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