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4.1

0643503

Prins Hendriklaan 3
uitbreiding bestaande
woning

• Besluiten om een positieve
grondhouding aan te nemen ten aanzien
van voorliggend bouwplan van de
initiatiefnemer om de bestaande woning
aan de Prins Hendriklaan 3 uit te breiden
met een aanbouw en de naastliggende
woning aan de Prins Hendriklaan 2
hiervoor te slopen en te onttrekken uit
de woningvoorraad;
• Aanvrager via bijgevoegde conceptbrief
te informeren over dit principebesluit,
waarmee een planologisch
onderzoekskader wordt meegegeven
voor de verdere uitwerking;
• De raad door middel van bijgevoegde
informatiebrief informeren over dit
principebesluit.

4.2

0645827

Zienswijze op het
Rekenkameronderzoek
naar het
duurzaamheidsbeleid van
de gemeente Nieuwegein.

Zienswijze vast te stellen over de
onderzoeksrapportage van de
Rekenkamercommissie aangaande het
gemeentelijk duurzaamheidsbeleid,
waarin aandacht voor de huidige en
toekomstige aanpak.

4.3

0645330

Beantwoording art. 42brief CDA inzake
asbestdaken

De brief van het CDA ex. artikel 42 RvO
van 28 maart 2017
te beantwoorden, met de inhoud dat we:
• een gedeelte van de asbestdaken in
Nieuwegein hebben geïnventariseerd en
met regelmaat via de Molenkruier
bekend maken over het op handende
zijnde verbod;
• al enkele jaren particulieren
ondersteunen indien ze zelf asbest willen
verwijderen;
• met verdere acties wachten totdat de
wet op het asbestdaken verbod is
vastgesteld en er meer bekend is over
het handelingsperspectief.
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4.4

0640102

Nieuw besluit op bezwaar Aan de raad voor te stellen om:
Handelskade/Lekboulevard 1. Het bezwaar - tegen de afwijzing van
de aanvraag om de bestemming van
twee percelen aan de Handelskade en
Lekboulevard te wijzigen - gegrond te
verklaren, maar het besluit tot afwijzing
in stand te laten met aanvulling van de
motivering, omdat:
i. de bestaande bestemming
“groenvoorzieningen” ter plaatse van
belang is;
ii. het bouwplan afbreuk doet aan de
cultuurhistorische waarde van het
gebied;
iii. de belangen van de aanvragers niet
opwegen tegen de nadelige effecten.
2. Aan bezwaarmakers een vergoeding
van € 990,00 te verstrekken voor de in
bezwaar gemaakte proceskosten.

5.1

0629266

Principebesluit Wattbaan
31

1. Een positieve grondhouding aan te
nemen over de transformatie van het
kantoorpand Wattbaan 31 naar 96
woningen, onder het voorbehoud dat
initiatiefnemer bij de formele aanvraag:
- Een gedegen akoestisch rapport
aanlevert, waaruit blijkt dat de
geluidoplossingen passend zijn in het
gemeentelijk Geluidbeleid.
- Een inrichtingsplan aanlevert, waarin de
uitwerking van het parkeren en
groeninrichting samen opgepakt zijn met
de directe omgeving (aansluitende
kavels, te weten Wattbaan 27 en
Wattbaan 5).
- Ervoor zorgt dat de gemeente geen
financieel risico heeft aangaande de
gebiedsbijdrage.
2. Hiervoor de anterieure overeenkomst
aan te gaan met WB31 B.V. voor de
principeaanvraag van transformatie van
het kantoorpand Wattbaan 31 naar 96
woningen.

5.2

0643078

Vaststelling Kavel en
Beeldkwaliteitseisen het
Eiland, kavel 42 en 43 en
beschikbaar stellen van de
betreffende kavels.

1. Het document Kavel en
Beeldkwaliteitseisen het Eiland, kavel 42
en 43, vast te stellen.
2. Kavel 42 en 43, gelegen aan de
Kweekhoeve (Eiland Blokhoeve),
beschikbaar te stellen voor verkoop.

5.3

0638597

Uitvoeringsagenda
Woonwijs

1. De Uitvoeringsagenda Woonwijs
gericht op kwetsbare inwoners vast te

5. A.J. Adriani
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stellen, en daarbij de uitgangspunten
zelfstandig wonen, ontzorgen en
normaliseren, diversiteit, mixen en
ruimte voor initiatieven te hanteren en
prioriteit te geven aan:
a. Ouders/ kinderen die nu verblijfszorg
krijgen;
b. Jongvolwassenen die niet langer thuis,
in een pleeggezin of instelling kunnen
wonen;
c. Jongvolwassenen met autisme;
d. Mensen die dringend tijdelijk onderdak
nodig hebben;
e. Inwoners die niet langer in
aanmerking komen voor of door moeten
stromen uit de opvang of het beschermd
wonen.
2. Hiervoor uitvoering te geven aan de
volgende vijf opgaven voor 2017 en
2018:
a. Realiseren van vormen van jeugdhulp
die het mogelijk maken jeugdhulp zo
vroeg mogelijk, in samenhang, dichtbij
op maat aan te bieden en
faciliteren van de uitstroom uit de
jeugdhulp met verblijf.
b. Ontwikkelen van woonvormen met
lichte begeleiding voor jongvolwassenen;
c. Realiseren van geclusterde
woonvormen voor inwoners met
autisme;
d. Realiseren van tijdelijk wonen voor
spoedzoekers die in een neerwaartse
spiraal dreigen terecht te komen;
e. Verminderen van de instroom en
bevorderen van doorstroming uit de
opvang en beschermd wonen.
f.
Een ‘zachte landing’ in de wijk te
organiseren voor kwetsbare inwoners,
voor de buurt en direct omwonenden.
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