
B&W besluitenlijst definitief van 29 januari 2019 

 
Aanwezig: A.J. van Hedel (voorzitter), P.P. Steinweg, M. Wartena, J. Pierik, E. van Ooijen en M. Klos 

(secretaris) 

 
 
 
 
Z027014/D286916 Uitvoeringsplan Taalhuis 2018 
  

Voorstel 1. Het uitvoeringsplan Taalhuis Brummen/Voorst tot en met 2020 vast te stellen. 
2. De financiering van het Taalhuis Brummen/Voorst voor 2018 en 2019 vast te stellen 

conform begroot in het uitvoeringsplan. 
3. De financiering van het Taalhuis Brummen/Voorst voor 2020 op een later moment vast 

te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1. Het uitvoeringsplan Taalhuis Brummen/Voorst tot en met 2020 vast te stellen. 
2. De financiering van het Taalhuis Brummen/Voorst voor 2018 en 2019 vast te stellen 

conform begroot in het uitvoeringsplan. 
3. De financiering van het Taalhuis Brummen/Voorst voor 2020 op een later moment vast 

te stellen. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Ja, ter kennisname 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z027609/D288303 Principeverzoek verplaatsing tankstation van de G.K. van Hogendorpstraat 7 naar nabij 

rotonde N348/Kwazenboschweg 
  

Voorstel Besluiten om: 
1 in principe in te stemmen met het aangepaste plan voor het verplaatsen van het tankstation van 
de G.K. van Hogendorpstraat 7 naar nabij de rotonde N348/Kwazenboschweg en wegbestemmen 
van het tankstation op de huidige locatie; 
2 in principe in te stemmen met een woonbestemming op de locatie van het huidige tankstation 
gelegen aan de G.K. van Hogendorpstraat; 
3 in principe in te stemmen met de stedenbouwkundige analyse voor de locatie van het huidige 
tankstation gelegen aan de G.K. van Hogendorpstraat; 
4 dat door initiatiefnemer voor beide locaties ook een beeldkwaliteitsplan moet worden 
aangeleverd; 
5 dat de reeds gesloten anterieure overeenkomst komt te vervallen en dat er een 
nieuwe anterieure overeenkomst en planschadeovereenkomst wordt gesloten die toe zien op het 
huidige plan; 
6 dat de initiatiefnemer met de omwonenden  in overleg dient te gaan aangaande zijn initiatief. 
  

Besluit Aangehouden 

Het besluit Besluiten om: 
1 in principe in te stemmen met het aangepaste plan voor het verplaatsen van het tankstation van 
de G.K. van Hogendorpstraat 7 naar nabij de rotonde N348/Kwazenboschweg en wegbestemmen 
van het tankstation op de huidige locatie; 
2 in principe in te stemmen met een woonbestemming op de locatie van het huidige tankstation 
gelegen aan de G.K. van Hogendorpstraat; 
3 in principe in te stemmen met de stedenbouwkundige analyse en randvoorwaarden voor de 
locatie van het huidige tankstation gelegen aan de G.K. van Hogendorpstraat; 
4 dat door initiatiefnemer voor beide locaties ook een beeldkwaliteitsplan moet worden 
aangeleverd; 
5 dat de reeds gesloten anterieure overeenkomst komt te vervallen en dat er een 
nieuwe anterieure overeenkomst en planschadeovereenkomst wordt gesloten die toe zien op het 
huidige plan; 
6 dat de initiatiefnemer met de omwonenden in overleg dient te gaan aangaande zijn initiatief. 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Ja, ter kennisname 

OR procedure Niet van toepassing 



 
 
Z028387/D294000 Principeverzoek IJsselstraat 6 
  

Voorstel 1. Geen medewerking te verlenen aan het op de voorgestelde wijze realiseren van twee 
vrijstaande woningen op het perceel IJsselstraat 6 te Empe. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1. Geen medewerking te verlenen aan het op de voorgestelde wijze realiseren van twee 
vrijstaande woningen op het perceel IJsselstraat 6 te Empe. 
  

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Ja, ter kennisname 

OR procedure Niet van toepassing 


