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Brielle, 20 september 2018.

gg/lvs

verzonden

onderwerp: uitnodiging

Geachte leden,
Hierbij nodig ik u namens de voorzitter uit, voor een openbare vergadering, die gehouden
zal worden in het Stadhuis op dinsdag 2 oktober 2018 .
De stukken voor de openbare vergadering liggen voor u ter inzage in de leeskamer en kunt
u raadplegen via de website en in Raaddigitaal.
De bij de agendapunten eventueel vermelde letters betekenen dat de stukken aan uw
vergadering worden voorgelegd als volgt:
(I) = Informerend, (O) = Opiniërend, (A) = Adviserend.
Hoogachtend,
de raadsgriffier,

L.C.M. van Steijn

1.

Opening

2.

Vaststelling agenda

3.

Spreekrecht

4.

Vaststellen van besluitenlijst van de openbare vergadering van de commissie
grondgebied van dinsdag 28 augustus 2018

5.

Ingekomen stukken en mededelingen
1. Replijst van de commissie grondgebied
2. Informatiebrief van 11 september 2018
3. Brief over klimaatstresstest
4. Gezondheidskundige beoordeling verontreinigde grond Plas van Heenvliet
en de reactie van de Dorpsraad Zwartewaal. Brief D10
5. Uitreiking Leefomgevingsboek kerngebied binnenstad Brielle

Bezoekadres: Stadskantoor, Slagveld 36, Brielle

Postadres: Postbus 101, 3230 AC Brielle

telefoon: 0181 - 47 11 11

www. brielle.nl

fax: 0181 - 41 81 18

e-mail: info@brielle.nl

Adviserend
6.

1.

Stand van zaken Vestiaproblematiek

2

Milieueffectrapportage woningbouwontwikkeling De Rik 26

3

Algemene verordening infrastructuur en bijbehorende wet- en regelgeving
voor het uitvoeren van werkzaamheden in verband met de aanleg,
instandhouding en opruiming van kabels en leidingen in of op openbare
grond

4

Vaststellen bestemmingsplan ‘Nicolaas Pieckstraat’

5

Startnotitie ontwikkeling Oude Goote (nazending)

Informerend
7.

1.

Presentatie binnenstad- en havenvisie door H. de Kluiver en J. Wessels

2.

Voorontwerp omgevingsplan Buitengebied Brielle

3.

Stand van zaken duurzaamheidsproject en milieu

4.

Vervoerplannen Openbaar Vervoer Voorne-Putten Rozenburg 2019

5.

Eerste evaluatie plaatsen ondergrondse containers (mondeling)

8. Regionale aangelegenheden
9. Wat verder ter tafel komt
10. Rondvraag
11. Sluiting

