PERSLIJST WEEK 36
VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HATTEM
GEHOUDEN OP 03 september 2019

AANWEZIG:

de burgemeester
de wethouder
de wethouder
de wethouder
de secretaris

: J.W. Wiggers
: F.M. Hospers
: C. Broekhuis-Bonte
: M.A. Schipper
: D.N.T. van der Weerd

AFWEZIG:
Nr.

Eenheid Portef.houder Onderwerp

1. O Secr.

B&W

2. O O&A

Wiggers

3. O O&A

Schipper

Concept-besluitenlijst B&Wvergadering d.d.
27 augustus 2019
Ondertekening agenda Veilig Buitengebied
Nieuwsbrief Omgevingswet
(2)

Beoogd effect

Het college besluit om:
Besluitenlijst vaststellen conform ontwerp.

Een veilig buitengebied waar partners zich gezamenlijk voor inzetten.
Kennis nemen van de stand van zaken van de
Omgevingswet projecten.

De agenda Veilig Buitengebied van de provincie Gelderland onderschrijven.
1. kennis te nemen van de nieuwsbrief Omgevingswet september 2019;
2. de raad door middel van de nieuwsbrief te informeren over de stand van zaken van de Omgevingswet projecten.

4. O O&A

Schipper

Verkeersbesluit Hezenber- Met dit besluit wordt tegemoet gekomen aan de
gerweg 1 augustus 2018
bezwaren die zijn ingediend tegen het verkeersbesluit voor de fysieke afsluiting. Tegelijkertijd wordt
gehoor gegeven aan de wens om vrachtverkeer te
verbieden om gebruik te maken van de Hezenbergerweg en maatregelen te nemen om de snelheid
van het autoverkeer te verminderen. Alle maatregelen dragen bij aan een prettiger en veiliger leefomgeving in Hattem Zuidoost.

1. Het afsluiten van de Hezenbergerweg voor motorvoertuigen en de geslotenverklaring voor
vrachtauto’s intrekken middels een verkeersbesluit (intrekken verkeersbesluit 1 augustus 2018).
2. De huidige geslotenverklaring voor vrachtauto’s
op de Hezenbergerweg uit te breiden vanaf de
4e Industrieweg tot aan het kruispunt met de Konijnenbergerweg, middels een verkeersbesluit;
3. Instellen van een 30km/uur-zone voor de Dr. JH
Sypkens Smitstraat en het gedeelte van de Hezenbergerweg tussen de 4e Industieweg en Konijnenbergerweg, middels een verkeersbesluit

Deze notulen zijn vastgesteld in de vergadering van 10 september 2019.
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