Someren, 06-02-2018
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,
Rien van Dinther, Marcel van Kol en Herrie Florie.
Afmelding: Frans Boerenkamp
1. Opening
Om 19.40 uur precies opent de voorzitter de vergadering.
2. Verslag achterbanvergadering januari 2018.
Geen opmerkingen, dus goedgekeurd
3. Ingekomen stukken
Bevestiging van Frans Bell voor deelname aan de verkiezingen.
Benadert door NRC handelsblad over de voorkeursstemmen van Henry.
Benadert door siris en uitgenodigd voor 2 personen voor toelichting.
Brief van Onis welzijn
Mini les voorbereiden voor het varendonck college.
4. Verzonden stukken
Geen verzonden stukken
5. Commissie en Raadsvergaderingen
Raadsvergadering:
Gemeenschapslijst heeft vragen gesteld over de verkeersdrempels.
Schriftelijke vraag van de Gemeenschapslijst over de terrasvergunning voor de
horeca.
Aanwijzen lid algemeen bestuur veiligheidsregio Eindhoven
Beleid Noodwoningen 2018.
Bestemmingsplan Veegplan V.
Vaststellen bestemmingsplan Groote Hoeven.
Vaststellen bestemmingsplan Floreffestraat 66.
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5. Vervolg Commissie en Raadsvergaderingen
Commissie Ruimte:
Presentatie over ontwikkeling omgevingswet.
Oprichten bedrijfsverzamel gebouw in de brugstraat.
Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan veegplan III.
Zonnepark in Someren Heide zou er tijdelijk komen.
Commissie Burger en Bestuur:
Evaluatie van Blinck.
Archief verordening.
Sociale structuurvisie.
Samen voor Someren.
Vaststellen begrotingsprotocol
6. Actiepunten 2018
Hoe ver zijn we met de flyers? (2500)
Stickers maken. (Jos)
Flyers bij de horeca gelegenheden ophangen.
Thijs gaat weer verder met de website.
Camper aan ieder kant het logo en op de achterkant
Dan blijft er nog een plaat over wat zetten we daarop?
Het VP2018 naar Henry mailen, voor naar de krant.
7. Rondvraag c.q. mededelingen
Het groen van Leefbaar wat feller groen maken. Na vraag naar gedaan het drukwerk
zou dan kwalitatief in een hogere prijsklasse vallen dat het niet opweegt tegen de
hogere kosten die gemaakt moeten worden.
8. Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen en sluit de vergadering om 21.00 uur

De volgende achterbanvergadering is op dinsdag 13-03-2018 om 20.30 uur.

Notulist Jos van Heel
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