Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders.
Dinsdag 28 maart 2017 om 9.30 uur in de kamer van de burgemeester, gemeentehuis te Neerijnen
Aanwezig:
Burgemeester H.H. de Vries
Wethouder T. Kool
Wethouder R. Verwoert
Wethouder J. Andriesse
Wethouder J. Krook
Secretaris J.W. Vonk-van Meteren

Nr.

0 = Algemeen/BMO

(BUR)
(TK)
(RV
(JA)
(KK)
(JV)

1 = Bedrijfsvoering
2 = Dienstverlening en Beleid
3 = Bureau/IVR
7 = Geheime stukken

Burgerparticipatie
1 = Informeren
2 = Raadplegen
3 = Adviseren
4 = Coproduceren
5 = Zelf beslissen

Afwezig:
Nr.

Afdeling

Zaak

Poho Onderwerp

Samenvatting

0.1

Secretaris

–

–

B&W besluitenlijst 21 maart Voorstel tot vaststellen
2017
besluitenlijst voorgaande week.

0.2

Secretaris

–

–

Uitnodigingen:

Advies

Besluit

BP

Vaststellen besluitenlijst.

akkoord

-

Diverse uitnodigingen.

1. v.k.a.

1. Kom in de kas op zondag
2 april om 9.30 uur in
Bemmel.

1. Bespreken wie gebruik maakt
van de uitnodiging.

2. wethouder Krook 13 juni
aanwezig.
Ledenvergadering 14 juni wordt
2. Aangeven wie gaat en naar welk onderling afgestemd tussen
deelcongres of excursie.
burgemeester De Vries en
wethouder Kool.

2. VNG Jaarcongres 13 en
14 juni in Goes.
2.1

Dienstverlening 22280 TK
en Beleid

Ontwerpbestemmingsplan
Molenstraat 2 Ophemert.

Het ontwerp bestemmingsplan
Kern Ophemert, herziening Molenstraat 2 wordt in procedure
gebracht.

Het ontwerp bestemmingsplan,
Akkoord, na tekstuele aanpassing 2
Kern Ophemert, herziening Molen- kanttekening.
straat 2 in procedure brengen,
nadat de aanvrager de planschadeverhaalovereenkomst, overeenkomstig de overeenkomst, heeft
ndertekend en de leges betaald
zijn.

2.3

Dienstverlening 22580 KK
en Beleid

Leefbaarheidsfonds:
aanmelding initiatief
Stichting kerk Heesselt.

Vanuit het leefbaarheidsfonds
worden ideeën ondersteund die
de kwaliteit van wonen en leven
versterken in het dorp.
Initiatiefnemers kunnen een
beroep doen op het fonds voor
ondersteuning, begeleiding en/ of
een financiële bijdrage om de
leefbaarheid in dorp of buurt te
verbeteren.

Instemmen met het verzoek een
financiële bijdrage € 1.610, –
beschikbaar te stellen uit het
leefbaarheidsfonds voor de
aanschaf en montage van een lcd
scherm een mobiel podium.

Akkoord

1

1. Niet in stemmen met de
aanvraag voor een bijdrage uit het
leefbaarheidsfonds voor het

1. akkoord

1

De kerk is het middelpunt van het
dorp waar tal van initiatieven
plaatsvinden. De stichting Kerk
Heesselt vergroot de
saamhorigheid tussen de
bewoners van het dorp. Dit doen
zij door een gevarieerd activiteiten
aanbod en een afwisselend
cultureel programma. Na elke
activiteit en evenement is
voldoende ruimte voor ontmoeten
en napraten.
De stichting wil graag een lcd
scherm en een mobiel podium
aanschaffen om de bewoners nog
meer van dienst te kunnen zijn.
Door de aanschaf is het mogelijk
om de activiteiten te verbreden
met het organiseren van lezingen,
documentaires en filmavonden.
Daardoor kan de stichting de
entreeprijs voor iedereen
betaalbaar houden. De stichting
ontvangt een een bijdrage uit het
leefbaarheidsfonds.
2.4

Dienstverlening 22596 KK
en Beleid

Leefbaarheidsfonds:
Vanuit het leefbaarheidsfonds
aanmelding initiatief Welzijn worden ideeën ondersteund die
Neerijnen namens diverse
de kwaliteit van wonen en leven

organisaties (organiseren
van Open Monumenten
Klassendag).

versterken in het dorp.
Initiatiefnemers kunnen een
beroep doen op het fonds voor
ondersteuning, begeleiding en/ of
een financiële bijdrage om de
leefbaarheid in dorp of buurt te
verbeteren.

ontwikkelen van een website en
foldermateriaal voor een wandelen fietsroute t.b.v. het landelijk
Open Monumenten Weekend.
2. De Stichting wijzen op de
2. akkoord
alternatieve mogelijkheden voor het
project.

Stichting Welzijn Neerijnen heeft
een plan ontwikkeld om de kennis
en aandacht voor lokale
monumenten te bevorderen.
Deels doen zij dit door het
organiseren van de open
Monumenten Klassendag in de
gemeente Neerijnen.
De vijf deelnemende
monumentale panden hebben de
wens geuit om het landelijke Open
Monumenten Weekend in onze
gemeente weer nieuw leven in te
blazen. Dit willen zij bereiken door
het ontwikkelen van een website
en foldermateriaal voor een
wandel- en fietsroute t.b.v. het
landelijk Open Monumenten
Weekend. Omdat er alternatieve
financiële mogelijkheden zijn voor
het uitvoeren van dit project kan
het aangemerkt worden als een
bijzondere omstandigheid om in
dit geval geen financiële bijdrage
te leveren.
2.5

Dienstverlening 22499 KK
en Beleid

Leefbaarheidsfonds:
aanvraag subsidie project
‘Stepping’ Stone’ van
Stichting BOL.

Vanuit het leefbaarheidsfonds
worden ideeën ondersteund die
de kwaliteit van wonen en leven
versterken in het dorp.
Initiatiefnemers kunnen een
beroep doen op het fonds voor

Instemmen met het verzoek een
financiële bijdrage van € 25.000,beschikbaar te stellen uit het
leefbaarheidsfonds voor de
totstandkoming van drie
kunstwerken/bankjes in de

Akkoord onder ontbindende
voorwaarde dat andere partijen
hun financiële bijdrage ook
leveren.
Aandacht voor plaatsing bankjes
irt dijkversterking.

1

ondersteuning, begeleiding en/ of
een financiële bijdrage om de
leefbaarheid in dorp of buurt te
verbeteren.
Stichting Beeld van Oranje Linten
wil aan de slag met de Beeldende
Kunst-Beleefroute “Steppin
'Stone”. In het project werken
bewoners samen aan de
totstandkoming van een
kunstwerk, een bankje waarop
bewoners en bezoekers elkaar
kunnen ontmoeten en verhalen
kunnen vertellen.
Bewoners bepalen met elkaar de
locatie aan de dijk, met uitzicht op
rivier. Zij werken nauw samen met
de kunstenaar die het bankje
ontwerpt. Het bankje wordt
gemetseld door de bewoners van
het dorp. Binnen dit project
worden drie bankjes geplaatst
langs de dijk. In Hellouw, Opijnen
en Varik. In Hellouw start het
project. Dit project onvangt een
bijdrage uit het
leefbaarheidsfonds.

gemeente Neerijnen, Varik, Opijnen
en Hellouw.

