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BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
OP 29 JUNI 2004
Aanwezig:
A. van den Bosch, burgemeester
J.T.H.M. Penninx, wethouder
A.A. van Engelen, wethouder
B. Nijdam, wethouder
P.A. Huijsman, secretaris
Afwezig:

R. Hackert, wethouder

Reden:

verlof

Volgnr

Ingekomen stukken en
behandelende zaken

1

1

Aanduiding van de
afzender of voorsteller

Datum en
nummer van
de stukken

Korte inhoud

ADVIES

BESLUIT

Secretaris

22 juni 2004

Verslag vergadering BenW d.d.
22 juni 2004

Verslag vaststellen

Akkoord conform advies.

23 juni 2004
04.1641
04.2108

Bebouwings- en gebruiksmogelijkheden perceel P 881 te
Gameren

In principe:

Akkoord conform advies.

SECTOR RUIMTELIJKE
ZAKEN
12

Afd. Ruimtelijke
Ontwikkeling

1.

Geen medewerking verlenen aan de
realisering van garage op het perceel P
881 te Gameren

2.

Wel medewerking verlenen aan het
realiseren van een drietal
parkeerplekken op het onderhavige
perceel

13

Afd. Ruimtelijke
Ontwikkeling

23 juni 2004
04.1917

Verzoek wijziging bestemmingsplan
perceel Achterstraat 13 te Kerkwijk

Aanvrager berichten dat gemeenteraad
geen voorstel gedaan wordt voor het
wijzigen van het bestemmingsplan

Akkoord conform advies.

14

Afd. Ruimtelijke
Ontwikkeling

23 juni 2004

NL.C (Nederlands Leisure Centre)

1.

Instemmen met de reactie op het
voornemen van de gemeente
Geldermalsen om het NL.C te
ontwikkelen

2.

Middels brief de gemeente
Geldermalsen hiervan op de hoogte
stellen

College is gematigd negatief over de
plannen voor het NL.C. Schriftelijke
reactie naar de gemeente
Geldermalsen op onder- delen
aanpassen/herzien en nog een keer
via het College. Aspect
bereikbaarheid/vervoer in breder
kader plaatsen. Belang station
Zaltbommel en optimaliseren
treinverbinding onderstrepen.
College maakt zich daarnaast zorgen
dat de noodzakelijke ontwikkeling
van de Stationsomgeving (plan van
Station naar Binnenstad) onder druk

2

Volgnr

Ingekomen stukken en
behandelende zaken
Aanduiding van de
afzender of voorsteller

Datum en
nummer van
de stukken

Korte inhoud

ADVIES

BESLUIT

komt te staan door de NL.C plannen.
De belangrijkste afweging binnen het
College is echter dat in het verleden
de structuur van het Rivierengebied
mede is bepaald door de aanwezigheid en uitbouw van een aantal
verspreid gelegen historische steden
in een redelijk open gebied. Het
College hecht aan deze economisch/
sociale en ruimtelijke structuur
waarden en vindt dat de ontwikkeling
van het NL.C daarmede niet
eenduidig spoort.
15

Afd. Bouw- en
Milieuzaken

22 juni 2004

Verzoek tot wijziging bouwvlak voor
het uitbreiden van een bedrijfsruimte
op het perceel Nieuwe Tijningen 115 te
Zaltbommel

Vrijstelling verlenen voor wijziging van de
vorm van het bouwperceel middels art. 3
lid 2.1.c van de planvoorschriften en
daarbij de afstand van het bouwperceel tot
de weg bepalen op 20 meter

Akkoord conform advies.

23 juni 2004
03.4534

Tijdelijk verkeersbesluit kermis
augustus 2004

1.

De doorgang Tolstraat-Oliestraat
tijdens de kermis af te sluiten voor
bestuurders, met uitzondering van
bestemmingsverkeer

Akkoord conform advies.

2.

Het inrijverbod in de Oliestraat vanaf
de Nonnenstraat tijdens de kermis op
te heffen voor bestemmingsverkeer

BESTUURSONDERSTEUNING
16

Bestuursondersteuning

3

Volgnr

Ingekomen stukken en
behandelende zaken
Aanduiding van de
afzender of voorsteller

Datum en
nummer van
de stukken

Korte inhoud

23 juni 2004
04.1982

Artikel 19, lid 1 WRO, bouw kantoor
nabij watertoren Zaltbommel

ADVIES

BESLUIT

PARAFENBESLUITEN
Afd. Ruimtelijke
Ontwikkeling

Bestuursondersteuning

23 juni 2004
04.2598

Verzoek wijziging ligplaatsvergunning

25 juni 2004

Wijziging 1 loco-secretaris per
1 juli 2004

1.

De bouwaanvraag en ruimtelijke
onderbouwing ter visie leggen

2.

Het plan om het fietspad voor de
watertoren door te trekken, verder
uitwerken

Akkoord conform advies.

Het verzoek om wijziging van de
ligplaatsvergunning ivm aanleggen van een
steiger af te wijzen

Akkoord conform advies.

De heer C. Dalhuisen (sectorhoofd RZ)
e
aanwijzen als 1 loco-secretaris. Mevrouw
Van Delzen (sectorhoofd IZ), die tot nu toe
e
als 1 loco-secretaris fungeerde, gaat zich
binnen het MT intensief richten op de
implementatie van het nieuwe dienstverleningsconcept. Vanaf 1 juli 2004
e
fungeert zij als 2 loco-secretaris. De heer
H. Leendertse (sectorhoofd Middelen) zal
e
optreden als 3 loco-secretaris. In
voorkomende gevallen zullen zij, bij
afwezigheid van de gemeentesecretaris,

Akkoord conform advies.

NAGEKOMEN
STUKKEN
Gemeentesecretaris

e

4

Volgnr

Ingekomen stukken en
behandelende zaken
Aanduiding van de
afzender of voorsteller

Datum en
nummer van
de stukken

Korte inhoud

ADVIES

BESLUIT

elkaar vervangen.
Afd. Ruimtelijke
Ontwikkeling

Afd. Ruimtelijke
Ontwikkeling

29 juni 2004

29 juni 2004

Tijdelijke verkeersmaatregelen
Middelkampseweg-Uilkerweg; brief
raad voortgang aanleg fietspad
Zuilichem-Gameren

Opschorten ingangsdatum heffing
parkeerbelastingen op grond van
Verordening parkeerbelastingen
Binnenstad Zaltbommel 2004 (nieuw)

5

1.

Overgaan tot het instellen van een
tijdelijk snelheidsregime van 60 km/uur

2.

Met het aanbrengen van een tijdelijke
drempels het ingestelde
snelheidsregime ondersteunen

3.

In te stemmen met de concept-brief
aan de leden van de raad

1.

De raad voorstellen op 5 juli a.s. te
besluiten de ingangsdatum heffing
parkeerbelastingen op grond van de
Verordening parkeerbelastingen
Binnenstad Zaltbommel 2004 (nieuw)
op te schorten tot 1 oktober 2004

2.

Het bestaande betaald parkeren gebied
in de binnenstad van Zaltbommel (het
Assenkruis) als zone 1 aanwijzen tot
het moment van ingang, te weten 12
juli 2004, van het raadsbesluit tot
opschorting van de ingangsdatum
heffing parkeer-belastingen op grond
van de Verordening
parkeerbelastingen Binnenstad
Zaltbommel 2004

Akkoord conform advies; specifiek
aandacht vragen voor de
handhaving.

Akkoord conform advies.

Volgnr

Ingekomen stukken en
behandelende zaken
Aanduiding van de
afzender of voorsteller

Datum en
nummer van
de stukken

Korte inhoud

ADVIES

RONDVRAAG

6

BESLUIT

Vorenstaande besluitenlijst van de in de vergadering van burgemeester en wethouders van voormelde gemeente ingekomen stukken
en behandelde onderwerpen en naar aanleiding daarvan genomen besluiten, vastgesteld door genoemd college in zijn vergadering
van 6 juli 2004 tot een getal van 16 volgnummers.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ZALTBOMMEL
De burgemeester,

De secretaris,

7

