PERSLIJST WEEK 19

VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HATTEM
GEHOUDEN OP 10 mei 2022
AANWEZIG:

de burgemeester
de wethouder
de wethouder
de wethouder
de secretaris

: M. Sanderse
: 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

Concept-besluitenlijsten
B&W-vergaderingen d.d.
19-04-2022, w.16 en
03-05-2022, w.18

Beoogd effect

Het college besluit om:

Besluitenlijsten vaststellen conform ontwerp.

2. O R&B

Schipper

Wateroverlast
Van Lintelweg

De maatregelen zorgen er voor dat de kans op wateroverlast in de toekomst tot het minimum wordt
teruggedrongen. Hieronder is het effect per maatregel beschreven.
De toegangen van de Van Lintelweg vanaf de
omliggende straten liggen nu op een dusdanige
hoogte dat bij hevige neerslag en een overbelast
riool hemelwater over straat de Van Lintelweg inloopt. Deze toegangen worden verhoogd tot dezelfde hoogte als het trottoir, zodat er geen water
meer vanaf de Oude Kerkweg en het Vijzelpad de
lager gelegen Van Lintelweg in kan lopen. De toegang vanaf het Vijzelpad aan de noordzijde is
reeds verhoogd, maar zal worden geoptimaliseerd
zodat hij beter aansluit bij de hoogste punten van
de aangrenzende percelen.
Door het bestaande vuilwaterriool bij de Van Lintelweg af te koppelen en een persriool aan te leggen kan er geen vuil rioolwater uit de omliggende
straten toestromen naar het riool in de Van Lintelweg.
Het regenwater van de woning en schuur zal
worden opgevangen in infiltratiekratten welke op
particulier terrein van de Van Lintelweg 2 worden
ingegraven. Aanvullend op de infiltratiekratten op
het erf worden er infiltratiekratten in de Van Lintelweg zelf ingegraven. Door het toepassen van deze
maatregel ontstaat er een ondergrondse waterberging voor hemelwater van 43 m³.
Vanwege de beperkte ruimte lukt het niet om
meer dan 43 m³ aan bergingscapaciteit te creëren
terwijl dit wel nodig is om de kans op wateroverlast
in de toekomst tot het minimum terug te dringen.
Om te voorkomen dat er wateroverlast ontstaat is
aanvullend op de ondergrondse waterberging een
afvoergemaal noodzakelijk, zodat het extra hemelwater dat niet geborgen en geïnfiltreerd kan worden in de ondergrondse waterberging via het afvoergemaal wordt afgevoerd naar het gemeentelijk
riool in het Vijzelpad.
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In te stemmen met de gekozen
oplossingsvariant;
In te stemmen met de inzet van € 200.000,00
uit de DPRA budgetten die gereserveerd zijn
voor de periode 2021 t/m 2024;
In te stemmen met de inzet van € 26.500,00
uit het rioleringsfonds.

3. O P&S

BroekhuisBonte

4. O P&S

BroekhuisBonte

5. O P&S

Sanderse

6. O P&S

BroekhuisBonte

7. O BDV

Sanderse

8. O P&S

BroekhuisBonte

beslissing op bezwaar tegen Het nemen van een beslissing op het bezwaarde verleende omgevingsver- schift binnen de wettelijke termijn.
gunning voor het verbouwen
van een winkel tot woonhuis
op het adres Ridderstraat 22

-

de overwegingen en het advies van de commissie bezwaarschriften over te nemen en het bezwaarschrift ongegrond te verklaren;
het besluit in stand te laten onder aanvulling van
de motivering ten aanzien van de toetsing aan
de Nota parkeernormen.
de overwegingen en het advies van de commissie bezwaarschriften over te nemen; en
de bezwaren ongegrond te verklaren; en
het bestreden besluit in stand te laten.

beslissingen op bezwaren Het nemen van een beslissing op het bezwaartegen geaccepteerde mel- schift binnen de wettelijke termijn.
ding voor het aanleggen van
een uitweg bij de Hof van
Blom ter plaatse van de
Kleine Gracht
straatnaamgeving Consme- Straatnamen toekennen. Door de geplande reali- De openbare ruimten met de hieronder benoemde benamaterrein ‘t Veen
satie van de nieuwbouwwijk op het Consmemater- ming vast te stellen:
rein is het noodzakelijk dat de straten in dit plan
van een naam worden voorzien. Voor de inge
Smederij
diende aanvraag dienen voor de te bouwen woningen te worden voorzien van een straatnaam en

Smidsvuur
huisnummer.
beslissing op bezwaar tegen Het nemen van een beslissing op het bezwaar- de overwegingen en het advies van de bezwade tijdelijke omgevingsver- schrift binnen de wettelijke termijn.
rencommissie over te nemen; en
gunning voor het plaatsen
- het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren
van een tijdelijke woonunit
en het bestreden besluit te handhaven.
op het adres Hoenwaardseweg 9
Aanwijzen contactpersoon Het doel van de Woo is dat overheden door acAls eerste contactpersoon voor de Wet open overheid
Wet open overheid (Woo) tieve openbaarmaking meer transparant zijn in hun (Woo) aan te wijzen Marlon Wolf, juridisch adviseur en
handelen en dat overheidsinformatie toegankelijk als tweede contactpersoon Ellard de Vries, adviseur kwais
liteit.
beslissing op bezwaar tegen Het nemen van een beslissing op het bezwaar- de overwegingen en het advies van de commisde verleende omgevingsver- schift binnen de wettelijke termijn.
sie bezwaarschriften over te nemen; en
gunning voor het kappen
- het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren
van bomen, het planten van
en het bestreden besluit in stand te laten.
nieuwe bomen, de aanleg
van een wijngaard en het
aanbrengen van oppervlakteverharding op het perceel
Apeldoornseweg 34 in
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9. O O&A

Schipper

Ontheffing toeristische trein Het college verleent een ontheffing voor het exploi- Hattem
teren van een toeristisch treintje in de gemeente
Hattem, waardoor wordt bijgedragen aan een aantrekkelijk en gevarieerd toeristisch aanbod in onze
Hanzestad Hattem.

Deze notulen zijn vastgesteld in de vergadering van 17 mei 2022.
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een ontheffing te verlenen voor het kunnen uitvoeren van een toeristisch treintje binnen de gemeente
Hattem;

