
INFORMATIEAVOND
Intern gebruik
Agenda              18 juni 2020

19.30 – 20.00 uur Raadsinformatiemarkt (digitaal – via meerdere interactieve kamers)
Tijdens de raadsinformatiemarkt kunnen raadsleden én inwoners één op één vragen stellen 
over alle geagendeerde raadsvoorstellen aan de betrokken medewerkers en deskundigen. 
Tijdens de markt is een informatietafel beschikbaar voor inwoners om het woord te voeren 
over niet-geagendeerde onderwerpen. Aanmelden via griffier@leusden.nl.
Als gevolg van de coronamaatregelen kiest de raad ervoor om de informatiemarkt digitaal 
aan te bieden. De markt wordt niet live uitgezonden. 

20.00 – 22.15 uur Informatieronde 
In de informatieronde gaan de raadsleden/fractievertegenwoordigers (totaal 6) met de 
portefeuillehouder, de ambtenaar en de inwoners in gesprek over het raadsvoorstel. 
De rondes worden live uitgezonden, binnen 3 werkdagen is een videoverslag beschikbaar op 
https://gemeentebestuur.leusden.nl/ 

Informatiemarkt 19.30 – 20.00 uur
De Informatiemarkt is digitaal te bezoeken. Raadsleden krijgen hiervoor instructies. U kunt 
contact opnemen met de griffie. De bestemmingsplannen van de Bolderikhof en de 
Biezenkamp zijn in dezelfde ruimte, omdat de mevrouw Van der Meer slechts in één ruimte 
kan inloggen.

De Pexip-ruimtes voor de informatiemarkt hebben geen pincode.

Onderwerp Link naar Pexip-ruimte Betrokken 
ambtenaa
r

Extra informatie

RV Bestemmingsplan 
Bolderikhof 1 en De 
Biezenkamp 1

https://pexip.me/meet/
25137011 

Van der 
Meer

RV Waterlooweg 28a 
ontwerp verklaring van 
geen bedenkingen 
realisatie bedrijfswoning

https://pexip.me/meet/
68123106

Hakvoort - Bijlagen toegevoegd 
(briefwisseling)

- Bijlagen verbeterd ivm 
leesbaarheid

- Een vertegenwoordiger 
van Horsewise zal 
online aanwezig zijn bij 
dit onderwerp.

- Twee inspraakreacties 
in te lezen bij de 
stukken op de website.

2 meesprekers: 
- Van Eken, bewoner
- Borsten, horsewise

RV Bestemmingsplan 
Hamerveldseweg 115

https://pexip.me/meet/
97842309

Bunnik
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RV Mobiliteitsplan 
deelnota 1 
(uitgangspunten en 
ambities)

https://pexip.me/meet/
34303439

Weth. 
Vos / 
Boone

RV Kaders en 
randvoorwaarden 
ontwikkeling Mastenbroek 
II

https://pexip.me/meet/
98886438

Weth Vos
/ Van den 
Bedem

- Brief Schoenmaker
- Ingekomen stuk over 

straatnamen
-

RV Plan van aanpak 
warmtetransitieplan

https://pexip.me/meet/
62972859

Weth Van 
Beurden 
/
Boer

Inwonerstafel
Aanmelding over het 
Maatjesproject Dementie 
(zie ingekomen stuk C.2 
van 28 mei 2020)

https://pexip.me/meet/
54518049

Informatieronde – digitaal per livestream: 

Pexip-ruimte: https://pexip.me/meet/76716727 
Pincode: 9637

Tijd Onderwerp Portefeuille 
/ 
Ambtenaar

Voorzitter
/ griffier

20.00 
-
20.45

RV Mobiliteitsplan deelnota 1 (uitgangspunten en ambities) Vos / 
Boone

 / Schutte

Korte schorsing voor technische wisseling (max 5 min)

20.45 
– 
21.30

RV Kaders en randvoorwaarden ontwikkeling Mastenbroek II

Inspreekreactie in te lezen bij de stukken op de website.

Vos / 
Van den 
Bedem

 / Jorrit

Korte schorsing voor technische wisseling (max 5 min)

21.30 
– 
22.15

RV Plan van aanpak warmtetransitieplan Van 
Beurden /
Boer

 / Jorrit

** van dit onderwerp wordt een videoverslag gemaakt, te zien via gemeentebestuur.leusden.nl
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