Openbare besluitenlijst collegevergadering week 16
Zaaknr

Programma

Onderwerp

Samenvatting

298926

4 - Leefbaar en veilig

Aanpak eikenprocessierups 2021

Het college heeft besloten om Dhr. drs. B.J. Aalbers
in te stemmen met de nieuwe
aanpak voor de bestrijding van
de eikenprocessierups in 2021.
Het gaat om een meer
duurzame aanpak.

296221

8 - Toezicht en
handhaving

Bezwaar tegen het afwijzen van een Het college heeft in afwijking
handhavingsverzoek
van het advies van de
commissie voor de
Bezwaarschriften besloten om
een bezwaarschrift tegen een
besluit afwijzing van een
verzoek om handhaving tegen
een bedrijf aan de
Hammerstraat ongegrond te
verklaren. Het bestreden
besluit wordt in stand gelaten,
onder nadere motivering
(Hammerstraat te Epe).

293515

8 - Toezicht en
handhaving

Beslissing op bezwaar sportschool in Het college heeft besloten om Dhr. drs. B.J. Aalbers
bedrijfspand
conform het advies van de
Commissie voor de
Bezwaarschriften het bezwaar,
voor zover gericht tegen
sporten op het balkon nietontvankelijk te verklaren en
voor het overige gegrond te
verklaren.
Het college heeft besloten om
1

Portefeuillehouder

Dhr. drs. B.J. Aalbers

zowel aan de eigenaar van het
bedrijfspand als aan de
sportschoolhoudster een last
onder dwangsom op te leggen
indien de activiteiten van het
fitnesscentrum/de sportschool
in en om het bedrijfspand na
vrijdag 21 mei 2021 om 13.30
uur niet zijn beëindigd en
beëindigd zijn gebleven
(Kweekweg te Epe).
273237

8 – Toezicht en
handhaving

Antwoord art 34 vraag fractie VVD
“Toezicht en handhaving 7-3-2021”

Het college heeft de
beantwoording van de vragen
van de VVD vastgesteld

Dhr. drs. B.J. Aalbers

280358

8 – Toezicht en
handhaving

Antwoord art 34 vraag fractie VVD
Het college heeft de
“Toezicht en handhaving 14-3-2021” beantwoording van de vragen
van de VVD vastgesteld

Dhr. drs. B.J Aalbers

OPENBAAR BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER WEEK 16
Zaaknr

Programma

Onderwerp

Samenvatting

Portefeuillehouder

293384

4 – Leefbaar en veilig

Akkoordverklaring opsporen
ontplofbare oorlogsresten

De burgemeester heeft
besloten in te stemmen met
de opsporingswerkzaamheden A12 & A50 alsook dat
AVG Explosieven Opsporing
Nederland met de EODD
rechtsreeks mag
communiceren over
eventuele aangetroffen
explosieven.

Dhr. dr. T.C.M. Horn
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