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01 Besluit op bezwaar tegen omgevingsvergunning Prins Hendriklaan 15 Bussum 

B&W besluiten: 

Het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften van 19 april 2017 over te nemen en 

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het ingediende bezwaren van de heer Van den H. en 

mevrouw S. en van de heer M. ontvankelijk te verklaren; 

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

3. Het bestreden besluit van 19 januari 2017 ongewijzigd te handhaven; 

4. Met de bekendmaking van het op de bezwaren genomen besluit aan de indieners van bezwaar 

en aan de vergunninghouder, 

5. Dit advies en het verslag van de hoorzitting mee te zenden. 

 

02 Renovatie kleedkamers Sportpark Zuid 

B&W besluiten de kleedkamers op Sportpark Zuid in Bussum inpandig te renoveren. 

Hiervoor een bedrag van € 189,265,- uit het jarenplan opstallen Sportpark Zuid I beschikbaar te stellen.   

 

03 Raadsmededeling OV-SAAL 

B&W besluiten:  

Kennis te nemen  van  het gegeven dat het Ministerie van Infrastructuur en Milieu financiële middelen 

beschikbaar stelt voor projecten in Gooi en Vechtstreek ten behoeve van inpassing van de 

spoorverbinding tussen Schiphol – Amsterdam – Almere – Lelystad (OV SAAL MLT). 

04 Peilnota 4 

B&W besluiten: 

De gemeenteraad te informeren over de voortgang in het Sociaal Domein door middel van een Peilnota 

met een terugblik op 2016 en een vooruitblik op komende ontwikkelingen.  

 

05 Besluit op het bezwaar Comeniuslaan 6 Naarden 

B&W besluiten: 

1. Kennis te nemen van het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften in verband met de 

ingediende bezwaarschriften van omwonenden (met betrekking tot de verlening van een 

omgevingsvergunning voor het wijzigen van het gebruik van garage naar sport en het wijzigen 

van de achter- en zijgevel op de Comeniuslaan 6 te Naarden) en het advies van de Commissie 

voor de bezwaarschriften overnemen; 

2. De bezwaren gericht tegen het besluit van 3 februari 2017, met betrekking tot het verlenen van 

een omgevingsvergunning voor het wijzigen van het gebruik van garage naar sport en het 

wijzigen van de achter- en zijgevel te Naarden, ontvankelijk en ongegrond te verklaren. 

 

 


