
Vergadering 11 april 2007 

7. Mededelingen portefeuillehouder (schriftelijk en eventueel mondeling 
a. Stand van zaken bestemmingsplan Hoge Bergse Bos 

Wethouder Boedhoe l@ uit, dat in het voorjaar 2006 de uitgangspunten voor het bestemmingsplan 
Hoge Bergse Bos zijn vastgesteld. Vervdgens zijn er twee concepten van een 
voorontwerpbestemmingsplan opgesteld. Het tweede concept is voorgei@ aan een aantal partijen, 
die daarop hun reacties hebben gegeven. De vervolqstap zou zijn dat er een voorontwerp- 
bestemmingsplan zou moeten & opgesteld. Gelet op de binnenqekomen reacties gaat het 
cdlege hiertoe vooraisnog niet toe over. H e t  cdlege allereerst opnieuw kijken naar de 
uitgangspunten om vervdgens pas het v~~~ontwerpbesternmingsplan op te steilen. 
Hij zegt toe dat: 
- De raad wordt betrokken bij de hewststdling van de uitgangspunten Hoge Bergse Bos; 
- Het v- uitgebreid wordt gecommuniceerd aan de externe partijen. 

b. Stand van zaken woningbouw op de voormalige gemeentewed te Berqxhenhoek 
Wethouder Den Uil deelt mee dat 3BWonen de boumerqunning op de locatie voormalige 
gemeentewed Beqschenhoek heeft ingetrokken, hangende de verwerving van een aantal terreinen. 
Hij zal bij de ambtelijke organisatie checken of de ommwienden door 3BWonen van deze stap op de 
hoogte zijn gesteld. 

c. Elysium 
Naar aanleiding van de calamiteit die hedenmorgen is opgetreden in het Elysium wordt een 
perrbericht uitgereikt. Aanvullend op dit penbericht stelt wethoder Den Uil, dat: 
- Er een uitstekende samenwerking tussen de diverse hulpdiensten i s  geweest; 
- Het Elysium beschikt over alle vereiste barn- en milieuvergmingen. 
Desqevraagd zal hij laten bezien weik procedé van waterzuivering in het zwembad van het Elysium 

I 
wordt megepad. 

8. Vaststelling van het venlaq 
Het verslag wordt goedgekeurd. 

9. Stukken ter informatie 
Besloten wordt punt 1 (Memo van het college van BurgemeeXer & Wethouden van 20 maart 2007 met 
ov-dit lopende projecten Lansingerland) als gedachtewisseling te agenderen voor de volgende 
vergadering van de commissie Wonen & Werken. 

10. Rondvraag en sluiting 

Reclameóeleid 
Het college antwoord schriftelijk op de waag van het CDA (en ook al eerder ingediend door de 
ChristenUnie) over de plaatsing van reclameborden en de beoordeling van de op deze borden opgenomen 
afbeeldingen. 

UIOKV Leidinq 
Naar aanleiding van een vraag van de heer Steenwijk over het eerder betrokken zijn van de gemeente bij 
de tracékeuze antwoordt wethouder Boedhoe dat de gemeente vorig jaar al buiten de formele 
impmakprocedure om heeft weageerd. Ook in de forrneie inspraakprocedure is de gemeente 


