VASTGESTELDE BESLUITENLIJST WEEK 29
VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HATTEM
GEHOUDEN OP 16 juli 2019
AANWEZIG:

de wethouder
de wethouder
de secretaris

: F.M. Hospers
: M.A. Schipper
: H. van Dijk

AFWEZIG: J.W. Wiggers, C. Broekhuis-Bonte en D.N.T. van der Weerd
Nr.

Eenheid Portef.houder Onderwerp

1. O Secr.

B&W

2. O BDV

Wiggers

3. O P&S

Wiggers

Beoogd effect

Het college besluit om:

Concept-besluitenlijst B&WBesluitenlijst vaststellen conform ontwerp.
vergadering d.d.
9 juli 2019
Vaststellen rechtspositie
De omissies in de eerdere besluitvorming worden 1. De Raad voor te stellen om de verordening rechtsposiraads- en commissieleden. hersteld waarmee we beschikken over een actuele tie raads- en commissieleden Hattem 2019 vast te stelverordening raads- en commissieleden.
len;

beslissing op bezwaar aan- Het nemen van een beslissing op het bezwaarpassing inrit
schift binnen de wettelijke termijn.

2. Beslispunt 1 wordt geëffectueerd via de werkgeverscommissie van de Raad;
De overwegingen en het advies van de commissie bezwaarschriften over te nemen en het bezwaarschrift nietontvankelijk te verklaren omdat er geen sprake is van
een besluit.

4. O R&B

Schipper

verbeteren P Konijnenber- Het verbeteren van de parkeergelegenheid en vergerweg
keersveiligheid van de Konijnenbergerweg en Hazenakker sluit aan bij het toekomstplan wat opgesteld is voor het betreffende gebied.
Optimalisatie en, indien nodig en realiseerbaar, op
termijn uitbreiding van de parkeervoorzieningen bij
de sportparken.
Verbetering van de kwaliteit van de openbare
ruimte.
Tegengaan van parkeren in de berm.

-

5. O R&B

Schipper

Projectopdracht Burg. Bijleveldsingel, Vechtstraat,
Hessenweg

-

6. O R&B

Schipper

Vaststellen uitvoerings- pro- Uitvoering geven aan het GVVP door het benoegramma GVVP
men van actie/projecten voor de periode 20192023
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een parkeertelling uit te voeren om de werkelijke
parkeerbehoefte inzichtelijk te maken.
een verkeersbesluit voor te bereiden voor het instellen van een parkeerzone op de Hazenakker
en Konijnenbergerweg
de paaltjes aan de Konijnenbergerweg te vervangen door duurzamere exemplaren
mogelijkheden voor uitbreiding met parkeerterrein A te onderzoeken
betonbanden van parkeerplaats 1 te vervangen
door hagen en bomen.
In de berm van de Hazenakker kunststofpalen te
plaatsen om parkeren tegen te gaan
Het plaatsen van goede verwijzing naar de verschillende parkeerplaatsen
het technisch noodzakelijk onderhoud aan asfalt
en belijning op parkeerplaats 2,3 en 5 dit jaar uit
te voeren.
akkoord te gaan met de projectopdracht Burg.
Bijleveldsingel, Vechtstraat, Hessenweg (bijlage
1)
het krediet nr. 942201 Reconstructie wegen
Vechtstraat 2016 in te zetten als voorbereidingskrediet voor het ontwerp en de engineering van
de Burg. Bijleveldsingel, Vechtstraat en Hessenweg.

1. het uitvoeringsplan GVVP 2019-2023 vast te
stellen
2. de maatregelen op te nemen in het investeringsprogramma (MIP) en de prioritering af te stemmen op de investeringen wegen en riolering
3. het voorbereidingskrediet GVVP 2019 in te zetten voor de in het uitvoeringsplan genoemde acties/onderzoeken
4. de raad actief te informeren door middel van bijgevoegde Algemene raads informatie (ARI)

7. O O&A

Schipper

Toepassing Wet Geluidhin- In de Wet geluidhinder en de daarbij behorende
der
uitvoeringsbesluiten zijn normen voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting afkomstig van het
(spoor)wegverkeer op geluidgevoelige objecten,
zoals woningen, opgenomen. Als uit een akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidbelasting op de
gevel(s) van nieuw te bouwen woning(en) hoger is
dan de ten hoogste toelaatbare waarde, dan moet
een hogere waarde worden vastgesteld om de woningen te kunnen realiseren. Voor wegen binnen
de gemeente Hattem is uw college bevoegd tot het
nemen van dit besluit. De verleende hogere waarden dienen ingeschreven te worden bij het Kadaster.
Met het toepassen van dove gevels in combinatie
met het stellen van hogere waarden, wordt het realiseren van de woningen mogelijk gemaakt, waarbij aan de eisen van de Wet geluidhinder wordt
voldaan.

Deze notulen zijn vastgesteld in de vergadering van 23 juli 2019.
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Hogere waarden geluid vast stellen voor de
nieuw te bouwen woningen aan de Zuiderzeestraatweg 8a

