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A G E N D A 
 

 

 
001 Opening en mededelingen 

 
 

 
002 Spreekrecht burgers 

 
 

 
003 Vaststelling agenda 

 
IR17.0052 

 
Ter informatie 
 
004 Kennismaking nieuwe directeur HVC en ontwikkelingen op het gebied van afval 

en energie. 
 
De aanstelling van de nieuwe directeur per 1 januari 2017 wordt als een goed 
moment beschouwd kennis met hem te maken en bovendien de actuele 
ontwikkelingen op het gebied van afval en energie over het voetlicht te brengen.  
Dit past ook bij de brede wens de raad meer te betrekken bij activiteiten van en 
ontwikkelingen bij verbonden partijen. 

AV17.00007 

 
Ter bespreking 
 
005 Initiatief tot het realiseren van een park tussen het Willem Alexanderhof en het 

oude Julianadorp. 
 
Dit punt is op verzoek van de fractie van het CDA geagendeerd. 
De werkgroep Groen en Natuur van het wijkplatform Julianadorp heeft het initiatief 
genomen een plan op te stellen voor de invulling van een gedeelte tussen het 
oude dorp en het WA-hof. Dit plan wordt aan de hand van een presentatie aan de 
commissie voorgelegd. De initiatiefnemers zouden graag zien dat dit plan verder 
wordt uitgewerkt. 

AV17.00028 

 
006 Presentatie aanloopstraten Koningstraat - Spoorstraat. 

 
Wethouder Kuipers neemt de commissie aan de hand van een presentatie mee in 
de totale ontwikkeling van de groene as station - dijk in samenhang met de 
herontwikkeling van de aanloopstraten Koningstraat - Spoorstraat.  
Met de wethouder kan van gedachten worden gewisseld over de ontwikkelingen 
en vervolgstappen. 

RI17.0033 
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A G E N D A 
 

 

007 Stand van zaken stadsvernieuwing. 
 
In iedere vergadering van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer wordt 
de stand van zaken gegeven door de wethouder over de ontwikkelingen met 
betrekking tot de projecten op het gebied van stadsvernieuwing. 
 

 

008 Sluiting 
 

 

 


