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01 Raadsvragen CDA inzake overlast vuurwerk oud en nieuw 

B&W besluiten in te stemmen met beantwoording van raadsvragen inzake overlast vuurwerk oud en 

nieuw. 

 

02 Start participatie Herstelplan Oostelijke vestingwallen 

B&W besluiten: 

1. Het project en bijbehorend participatietraject voor het herstelplan oostelijke vestingwallen Muiden 

in twee fasen te splitsen, te weten fase 1: herstel bastions en courtines en fase 2: herstel Vestingplein 

en omgeving; 

2. Akkoord te gaan met de aangepaste planning voor fase 1 en daarover in gesprek te gaan met de 

provincie; 

3. Kennis te nemen van de nadere uitwerking van het participatietraject en deze als addendum aan het 

reeds vastgestelde participatieplan toe te voegen; 

4. De raad over de nadere uitwerking van het participatietraject en aangepaste planning te informeren 

met een raadsmededeling.  

 

03 Bezwaarschriften tegen omgevingsvergunning Meentweg 11 en Herenstraat 30 Bussum 

B&W besluiten: 

Het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften van 12 februari 2018 over te nemen en 

1. met betrekking tot de ontvankelijkheid, de bezwaren ingediend door de heer R. en door mevrouw B. 

ontvankelijk te verklaren en het bezwaar ingediend door de heer P. niet-ontvankelijk te verklaren; 

2. met betrekking tot de gegrondheid, de bezwaren ongegrond te verklaren; 

3. het bestreden besluit van 24 oktober 2017 ongewijzigd te handhaven onder aanvulling van een 

voorwaardelijke verplichting inzake het maximum aantal aan te vragen parkeervergunningen per 

woning; 

4. met de bekendmaking van het op de bezwaren genomen besluit aan de (gemachtigde van ) van 

bezwaarden en aan (gemachtigde van) vergunninghouder, het advies en het verslag van de 

hoorzitting mee te zenden. 

 

04 Aankoop Hakkelaarsbrug 3 te Muiderberg in kader Uitkoopregeling 

B&W besluiten: 

1. In te stemmen met de aankoop van de woning aan Hakkelaarsbrug 3 te Muiderberg in het kader van 

de Regeling specifieke uitkering aan koop woningen onder een hoogspanningsverbinding 

(Regeling); 

2. In te stemmen met de raadsmededeling hieromtrent. 

 

05 Aanvullende vragen artikel 33 RvO GDP 

B&W besluiten in te stemmen met  beantwoording van de artikel 33 RvO aanvullende vragen van GDP 

inzake zorgen omwonenden over de ontwikkeling BORgronden. 
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06 Brief aan de minister over gebouw-gebonden financiering en de energietransitie 

B&W besluiten: 

1. Kennis te nemen van de brief die door de Regio aan de minister van Binnenlandse Zaken verzonden 

is over gebouw-gebonden financiering en de energietransitie; 

2. De gemeenteraad met een raadsmededeling te informeren over deze brief. 

 


