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     MOB-complex, transformatie naar 43 ruimte voor ruimte woningen                   

  Peter van Hoesbergen, 
stedenbouwkundige

 Wendy van Eijk

 Openbaar

Wat is het doel/de aanleiding van de presentatie (probleem-opgave-uitdaging-kans?) Dit dient  
ook in de presentatie te worden opgenomen.

 In aanloop naar het bezoek aan het Mob-complex op 28 januari 2019 en de 
bestemmingsplanprocedure wordt de raad meegenomen in de wijze waarop tot het 
stedenbouwkundig plan is gekomen. Denk hierbij aan de bestaande bebouwing, de 
wegenstructuur, de loofbomen die stuk voor stuk zijn geïnventariseerd, het overige 
groen, hoe met de nutsvoorzieningen worden omgegaan, etc. Tevens wordt toegelicht 
dat met kavelpaspoorten wordt gewerkt en hoe dit functioneert. 

Z.O.Z.

INFORMATIEFORMULIER TBV DE AGENDACOMMISSIE
VOOR EEN PRESENTATIE IN HET SPREKERSPLEIN

Toelichting 
Dit formulier biedt informatie aan de agendacommissie om te kunnen besluiten over 
agendering van het onderwerp. Na de vergadering van de agendacommissie is bekend of het 
onderwerp is geagendeerd. 

Richtlijnen:
 Presentaties vanuit organisatie/college worden alleen geagendeerd als daar nog ruimte voor  

is na de onderwerpen die inwoners of instellingen presenteren.
 Doel: raad informeren over stand van zaken lopende zaken.
 Er mag (nog) geen raadsvoorstel voorliggen. 
 Presentaties mogen niet langer dan 15 minuten duren. Na de presentatie kan de 

commissie vragen stellen.
 Een presentatie wordt op vrijdag vóór het sprekersplein aan de raad beschikbaar gesteld.
 Een presentatie wordt na de bijeenkomst openbaar in het raadsinformatiesysteem geplaatst  

tenzij vooraf wordt verzocht dit niet te doen!

 DATUM SPREKERSPLEIN 

ONDERWERP

OMSCHRIJVING VAN DE PRESENTATIE 

PRESENTATOR

PORTEFEUILLEHOUDER

OPENBAAR OF NIET OPENBAAR



B&W-besluiten, raadsbesluiten, aangenomen moties of toezeggingen? Zo ja:
x Onderwerp en datum van het B&W-besluit: 22 mei 2018 & 14 augustus 2018, 
overeenkomst
x Onderwerp en datum van het raadsbesluit: 28 juni 2018, wensen en bedenkingen 
t.a.v. de overeenkomst
0 Onderwerp en datum van de motie:
1 Onderwerp en datum van de toezegging:


Volgt er nog een informatiebrief, B&W- en/of raadsvoorstel of een toelichting in een 

informatiebijeenkomst? Zo ja de planning hiervan aangeven.
Wat is de planning van andere acties (bijvoorbeeld start van de uitvoering, 
voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners)?

 Opstart bestemmingsplanprocedure eerste kwartaal 2019, vaststellen 
bestemmingsplan 2e kwartaal 2019

Zijn er schriftelijke stukken (of andere relevante informatie) over het onderwerp die 
voorafgaand aan het sprekersplein beschikbaar kunnen worden gesteld?

 N.v.t.

IS ER EEN RELATIE MET EERDERE BESLUITVORMING?

PLANNING VERDERE PROCES

B   BIJLAGEN


