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2017-014805 
OS/Anfran 

B&W besluiten d.d. 16 mei 2017 
 

De besluiten worden definitief 
vastgesteld.  

   

2017-014841 
RU/Robont 

Stedenbouwkundige ontwikkeling Talingstraat  
 
Voor de gemeentelijke gronden in het gebied tussen de 
Talingstraat- Mierloseweg- en Kievitstraat heeft de raad 
in december 2015 het bestemmingsplan lnbreidingslocaties 
vastgesteld. Al geruime tijd zijn wij in overleg met Houta 
Bouw en Zuidvast projectontwikkeling (ontwikkelaars) over 
de geplande woningbouw en de daarmee gepaard gaande 
ontwikkelingen langs de Kleine Dommel. Op 7 november 
2016 is ingestemd met de stedenbouwkundige schets 
(vlekkenplan) voor het totale plangebied. Ter uitvoering 
daarvan is in de ruimtekamer een presentatie geweest. 
Daarbij is aangegeven dat wij de burgerparticipatie op basis 
van de voorgelegde stedenbouwkundige schets 
(vlekkenplan) wilden inzetten. De druk bezochte 
inloopavond heeft geleid tot veel reacties. Tegen die 
achtergrond is in overleg met Houta Bouw en Zuidvast 
projectontwikkeling gewerkt aan de verdere 
verkavelingsopzet en dit heeft geresulteerd in de concretere 
invulling van het stedenbouwkundig plan Talingstraat. 
Met deze adviesnota willen wij u informeren over: 
- de burgerparticipatie: de invloed op het plan, onze reactie 
en het vervolg; 
- de raadsinformatiebrief: wijze van terugkoppeling over de 
burgerparticipatie aan de raad; 
- de plankaarten: het concreter ingevulde plan. 

Het college besluit: 
1. In te stemmen met de 
beantwoording van de inbreng uit 
burgerparticipatie; 
2. in te stemmen met de inhoud van 
de raadsinformatiebrief; 
3. in te stemmen met de 
ontwikkelde plankaarten. 

   

2017-014680 
MO/Gekamm 

Proces ontwikkeling sportvisie 
 
ln de leefkamer van 21 februari 2017 is aangegeven dat er 
behoefte bestaat aan een nieuwe 
sportvisie. Afgesproken is dat dit onderwerp voor de 
zomervakantie in de leefkamer geagendeerd 
zal worden. Wij hebben in dit kader een proces beschreven 
om tot een nieuwe sportvisie te komen 
Daarnaast willen wij de presentatie die wij in de leefkamer 
over dit onder werp willen houden, aan het college 
voorleggen. 

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met het 
voorgestelde proces om te komen 
tot een sportvisie; 
2. In te stemmen met het 
voorleggen van het voorgestelde 
proces aan de gemeenteraad door 
middel van een presentatie; 
3. Dat met de presentatie van het 
proces aan de raad de 
beeldvormingsfase start; 
4. Dat bij de presentatie een slag 
om de arm zal worden gehouden 
voor wat betreft een mogelijk risico 
ten aanzien van het tijdpad. 

   

2017-013138 
OS/Magofe 

Bibob-beleidslijn fase 3 (vastgoedtransacties) 
 
In het belang van het tegengaan van ongewilde facilitering 
van criminele activiteiten is het gewenst regels vast te 
stellen op basis waarvan het instrumentarium van de wet 
Bibob, gebruikt kan worden bij vastgoedtransacties die 
door de gemeente zijn of kunnen worden aangegaan. De 

Het college besluit: 
 
1. Tot vaststelling van de 
aangeboden concept “Beleidslijn 
gemeente Geldrop-Mierlo voor 
vastgoedtransacties, zijnde 
overeenkomsten of andere 



scope van het voorgelegde beleid beperkt zich tot de huur 
en verhuur van onroerende zaken. 
 

rechtshandelingen met betrekking 
tot een onroerende zaak met als 
doel huur of verhuur, in het kader 
van de Wet Bibob” ; 
2. Tot vaststelling van het formulier 
“Wet Bibob en vastgoedtransacties, 
zijnde overeenkomsten of andere 
rechtshandelingen met betrekking 
tot een onroerende zaak met als 
doel huur of verhuur. 

   

2017-014817 
OS/Jamans 

Uitvoeringsprogramma Veiligheid 2017 – 2018  
 
Voor elke raadsperiode wordt er door een nieuwe 
gemeenteraad, aan de hand van gestelde prioriteiten, een 
kadernota Integrale Veiligheid vastgesteld met daarin de 
hoofdlijnen van het veiligheidsbeleid. Om de 2 jaar wordt er 
een uitvoeringsprogramma Veiligheid opgesteld waarin 
wordt ingegaan op de stand van zaken van de prioriteiten. 
Daarnaast worden de doelstellingen voor de komende jaren 
geformuleerd, beschreven welke aanpak, maatregelen en 
instrumenten daarbij gehanteerd worden en welke partners 
daarbij betrokken worden. 

Het college besluit: 
 
1. Akkoord te gaan met het 
Uitvoeringsprogramma Veiligheid 
2017 - 2018 
2. Het Uitvoeringsprogramma 
Veiligheid 2017 – 2018 ter 
kennisname te brengen aan de 
gemeenteraad via bijgevoegde 
raadsinformatiebrief. 

   

 “Keek op de week”  

   

Secretariaat Uitnodigingen/representatie 
 
Representatie college vanaf dinsdag  23 mei 2017 
 
“Duurzaam wonen in de regio” op donderdag 1 juni 2017 
van 15.30-18.00 uur in TechniekHuys, De Run 4250, 
Veldhoven. 
Wethouder Hoekman neemt de uitnodiging aan. 
 
Strabrechtse Heidedag op zondag 20 augustus 2017 van 
11.00-16.00 uur bij de Plaetse in Heeze 
Wethouder Hoekman en wethouder Verdouw nemen de 
uitnodiging aan. 

 

   

 Rondvraag  

 


