
Toezeggingenlijst van de vergaderingen van de gemeenteraad van Steenbergen 18 september 2014.  

 Datum/agendapunt/onderwerp/ 
indiener 

Toezegging Antwoord Afgedaan 

01. R. 26-06-2014 / 4 / 
/ Lambers / arseenvervuiling. 

De heer Lambers vraagt de raad te 
informeren wanneer er gestart wordt met 
het opruimen van de vervuiling.  
 

  

02. 
+ 
07.  

R. 26-06-2014 / 3 / Stoofdijk / 
Weerdenburg. 

Er zal een gespreksnotitie over de 
Stoofdijk verschijnen. 
 

  

03. O. 03-07-2014 / 13A / Sunclass 
/ Van Aken. 

Burgemeester Vos zegt toe dat er aan het 
eind van het jaar een notitie zal 
verschijnen over Sunclass. De 
raadsmededeling over Sunclass wordt op 
28 augustus besproken in de 
oordeelsvormende vergadering. 
 

  

04. O. 03-07-2014 / 5 / 
/ Bushalte Molenweg / Knop. 

Wethouder Van Geel zegt toe weer contact 
op te nemen met bewoners. 
 

  

05. B. 10-07-2014 / 11C. / 
kernwethouder. 

De burgemeester zegt toe een notitie aan 
te leveren over de ‘kernwethouder’.  
 

  

06. O. 28-08-2014 / 3 / spreekrecht 
burgers / Lambers. 

Standplaatsen beleid op de agenda 
plaatsen om van gedachten te wisselen 
met de portefeuillehouder economische 
zaken.  
 

  

07. 
+ 
02.  

O. 28-08-2014 / 3 / spreekrecht 
burgers / div. fracties. 

Stoofdijk over een maand bespreken in de 
oordeelsvormende vergadering. Met uitleg 
van het technische rapport m.b.t. trillingen 
en een stand van zaken m.b.t. de 
verkenning.  
 

  

08. O. 28-08-2014 / 5 / 
vragenhalfuur / Veraart. 

Snelheidsmaatregelen ‘De Linie’ worden 
bekeken door de wethouder.  
 

  

09. O. 28-08-2014 / 6 /  
Grondprijsbeleid en methoden 

Kan er een minimale prijs gesteld worden 
voor de verkoop van gronden? 

02/09/14 Inmiddels is het antwoord 
via de mail bij de griffie ingediend. 

AFGEDAAN  
02-09-2014 



 

 
 

cq werkwijzen ter stimulering 
van de woningbouw / Lambers. 

Het stellen van een minimale prijs is 
toegestaan.  

10.  O. 28-08-2014 / 14 / ingekomen 
stukken / Lambers. 

Beantwoording van brieven gericht aan de 
raad.  

01/09 De burgemeester heeft 
inmiddels met de griffier afgesproken 
dat hiernaar gekeken wordt en t.z.t. in 
het presidium wordt besproken.  

 

11. O. 28-08-2014 / 5 /  
vragenhalfuur / Veraart.  

De wethouder zegt toe toe te zien op een 
zo snel mogelijke aanleg van de geleiding 
bij fietsbrug Klutsdorp.  

  

12. O. 28-08-2014 / 5 + 7 / 
spreekrecht burgers / Theuns.  

Kan er een hekje geplaatst worden op het 
trottoir van de Boutershemstraat i.v.m. de 
overlastveroorzakende fietsers.  

  

13. O. 28-08-2014 / ingekomen stuk 
23 / Huisman. 

Wat is de uitslag van de zelftest? Wat zijn 
de verbeterpunten? Wordt er ook gezocht 
naar informatie over bekende 
Nederlanders door medewerkers van het 
gemeentehuis? Burgemeester: deze 
vragen worden schriftelijk afgedaan.    
 

  


