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Dit document bevat toelichting op de besluiten van het college van burgemeester en 
wethouders van dinsdag 12 juli jl. Wilt u meer informatie over de besluiten? Neem dan 
contact op met Reinate Hopman of Marlène Motshagen via 033 – 299 1411.  
 

B&W in beeld bevat samenvattingen van de openbare besluiten uit de wekelijkse 
collegevergadering. Hoewel deze samenvattingen met zorg zijn samengesteld, kunt u 
er geen rechten aan ontlenen. De samenvattingen geven immers een beknopt beeld 
van de beleidsstukken waarover het college heeft besloten. 
 
 
Portefeuille burgemeester M. van de Groep 
 
Beleidsregels aanpak Woonoverlast 
De burgemeester van Bunschoten heeft de Beleidsregels aanpak woonoverlast vastgesteld. 
Hierin wordt omschreven hoe de burgemeester gebruikmaakt van zijn bevoegdheden uit de 
Gemeentewet en de Algemene Plaatselijke Verordening. De gemeenteraad wordt hierover 
geïnformeerd via een schriftelijke mededeling. 
 
 
 
Portefeuille wethouder W. de Jong 
 
Huurovereenkomst voestalpine 
In 2017 is er een perceel grond verhuurd aan voestalpine Automotive Components 
Bunschoten B.V. In het contract is een bepaling opgenomen dat wanneer het achterliggende 
terrein bereikbaar moet zijn, hier maatregelen voor getroffen moeten worden. Het college 
heeft, op verzoek van partijen, hiervoor dan ook goedkeuring verleend. Het terrein zal 
afgebakend worden met een hekwerk om de veiligheid te waarborgen. 
 
Bouwplan uitbreiding Albert Heijn Anthon van der Horstlaan 
De gemeente is geruime tijd in gesprek met de exploitant van de Albert Heijn aan de Anthon 
van der Horstlaan 2 over een uitbreiding en nieuwe inrichting van de buitenruimte. Het is 
wenselijk om de initiatiefnemer te laten participeren met de omgeving over de nieuwe 
plannen. Daarnaast is het noodzakelijk om voor het laten slagen van het initiatief grond te 
verkopen. Hiervoor zal de gemeente een voornemen publiceren. De commissie ruimte wordt 
via een schriftelijke mededeling geïnformeerd over het initiatief.    
 
 
Deze B&W in beeld bevat waarschijnlijk niet de samenvattingen van alle openbare besluiten 
van de laatste collegevergadering. Ook staan er waarschijnlijk enkele samenvattingen in van 
besluiten uit eerdere collegevergaderingen. De publicatie van een samenvatting in B&W in 
beeld wordt namelijk regelmatig een of twee weken uitgesteld, omdat de gemeente eerst 
direct betrokkenen wil inlichten over het besluit. Daarmee voorkomt de gemeente dat direct 
betrokkenen via de pers bericht krijgen over besluiten die hen heel direct aangaan. 


