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Dit document bevat toelichting op de besluiten van het college van burgemeester en 
wethouders van dinsdag 14 september. Wilt u meer informatie over de besluiten? Neem dan 
contact op met Reinate Hopman of Marlène Motshagen via 033 – 299 1411.  
 

B&W in beeld bevat samenvattingen van de openbare besluiten uit de wekelijkse 
collegevergadering. Hoewel deze samenvattingen met zorg zijn samengesteld, kunt u 
er geen rechten aan ontlenen. De samenvattingen geven immers een beknopt beeld 
van de beleidsstukken waarover het college heeft besloten. 
 

 
 

Portefeuille van wethouder H. van Barneveld 
 

Aanvraag omgevingsvergunning hoek Pr. Julianastraat 23/Pr. Irenestraat 34a 
Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het bouwen van een twee-onder-
één-kap woning met aan- en bijgebouwen en het aanleggen van in-/uitritten op de hoek 
Prinses Julianastraat 23/Prinses Irenestraat 34a. Het college heeft besloten om in principe 
aan deze aanvraag medewerking te verlenen. De benodigde procedure zal worden opgestart. 
Het ontwerp besluit wordt voor een periode van zes weken ter inzage gelegd. 
 
 

Ontwikkelbeeld 2030-2040 Regio Amersfoort: Regio Amersfoort centraal! 
Het college stemt in met het raadsvoorstel waarmee het ruimtelijke Ontwikkelbeeld 2030-
2040 van de regio Amersfoort ter vaststelling wordt aangeboden aan de raad. Dit 
Ontwikkelbeeld van negen gemeenten in de regio Amersfoort (Amersfoort, Baarn, Barneveld, 
Bunschoten, Eemnes, Leusden, Nijkerk, Soest en Woudenberg) en de provincie Utrecht is 
nodig voor een goed ruimtelijk beleid met verstandige keuzes voor wonen, werken, natuur, 
recreatie, landbouw, verkeer en vervoer en energie. 
 
 

Voorgenomen activiteiten woningcorporaties Het Gooi en Omstreken en Eemland 
wonen in 2022 
Het college neemt kennis van het jaarlijkse bod met volkshuisvestelijke activiteiten 2022 van 
de corporaties Het Gooi en Omstreken en Eemland Wonen. De corporaties worden hiervoor 
bedankt met een collegebrief, waarbij tevens de aankondiging wordt gedaan dat er in 
samenhang met de woonvisie 2020-2025 een nieuwe opzet met prestatieafspraken 2022-
2025 wordt opgesteld. In die nieuwe prestatieafspraken wordt de inzet van de corporaties 
meegenomen en ook de rol die de gemeente daarbij zelf vervult ter ondersteuning van die 
afspraken. Streven is om de nieuwe prestatieafspraken 2022-2025 in het najaar van 2021 
vast te stellen met een heldere set met afspraken voor nieuwbouw en voor bestaande bouw. 
 
 

Portefeuille van wethouder W. de Jong 
 

Beheerplan Bruggen Bunschoten 2022-2036 
Het college heeft het Beheerplan Bruggen Bunschoten 2022-2036 vastgesteld. In dit plan 
staat het beleid beschreven voor het beheer en onderhoud aan bruggen in de gemeente voor 
de planperiode 2022-2036. Het beheerplan wordt in november 2021 ter vaststelling 
aangeboden aan de gemeenteraad. 
 
 
 
 
 



Deze B&W in beeld bevat waarschijnlijk niet de samenvattingen van alle openbare besluiten 
van de laatste collegevergadering. Ook staan er waarschijnlijk enkele samenvattingen in van 
besluiten uit eerdere collegevergaderingen. De publicatie van een samenvatting in B&W in 
beeld wordt namelijk regelmatig een of twee weken uitgesteld, omdat de gemeente eerst 
direct betrokkenen wil inlichten over het besluit. Daarmee voorkomt de gemeente dat direct 
betrokkenen via de pers bericht krijgen over besluiten die hen heel direct aangaan. 


