Someren, 10-01-2017
Geachte leden,
Hierbij het verslag van de openbare achterbanvergadering gehouden in politiek
Café de Postel.
Aanwezig: Henry Tinnemans, Arnold Verhofstad, Jos van Heel, Jaap van der Spek
Frans Boerekamps en Rien van Dinther.
Afmelding: Marcel van Kol.
1. Opening
Om 20.05 uur precies opent de voorzitter de vergadering.
2. Verslag achterbanvergadering december 2016.
Geen opmerkingen, dus goedgekeurd.
3. Ingekomen stukken
geen
4. Verzonden stukken
Kerstboodschap op siris en in t contact.
Arnold heeft er goede reactie’s op gekregen.
5. Commissie en Raadsvergaderingen
Raadsvergadering:
Arnold heeft opmerkingen gemaakt over de hondenbelasting, de verhoudingen liggen
helemaal scheef.
Vaststellen legesverordening, WOZ heffing gaat 2,5 % omlaag.
Kerkstraat 30, Garageboxen mogen niet tot winkel verbouwd worden, en boven de
Lidl en Jan Linders mag geen winkelruimte worden. De gemeente wil eventueel
meewerken aan de bouw van woningen op Kerkstraat 30.
Ruimte:
Vaststellen beleidsnota overbelaste woningen in het buitengebied.
Evaluatie en wijzigingen beleidsnota’s “wonen plus”.
Aanpak gedeelte Boerenkamplaan tussen Hooghoefweg en Brugstraat.
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5. Vervolg Commissie en Raadsvergaderingen
Burger en bestuur:
Instemmen met realisatie lift in de Einder.
Instemmen met aankoop en renovatie blokhut De Donckelaar. Er komt geen
evenemententerrein
Instemmen met invoeren van Blijvers en Duurzaamheidslening.
6. Actiepunten 2017
Verkiezingsvoorbereidingen. Rien en Arnold zijn er weer mee bezig. Moeten ook
weer bij de supermarkten flyeren. De bus moet iets opgeknapt worden.
Op tijd beginnen met de lijst samen te stellen. Henry wil een stukje in ’t Contact
zetten om leden te werven.
7. Rondvraag c.q. mededelingen
Rien: met flyeren moeten ze het wel de hele dag doen. We moeten een verdeling
maken wie wat wanneer en hoe lang het doet.
Jaap: korte punten op een flyer zetten waar we aan meegewerkt hebben.

8. Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen en sluit de vergadering om 21.15 uur

De volgende achterbanvergadering is op dinsdag 7 februari 2017.

Notulist Jos van Heel
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