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Dit document bevat toelichting op de besluiten van het college van burgemeester en 
wethouders van dinsdag 28 februari 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 waarnemend burgemeester A. van Vliet-Kuiper 
 
Benoeming plaatsvervangend ombudsman 
De gemeente Bunschoten heeft samen met de gemeente Nijkerk en Putten gekozen voor een 
gemeentelijke ombudsman en een plaatsvervangend gemeentelijk ombudsman in plaats van 
aansluiting bij de Nationale ombudsman. De plaatsvervangend ombudsman heeft ontslag 
gevraagd en gekregen. Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen mevrouw 
V. Nijensteen te benoemen als plaatsvervangend ombudsman voor de duur van zes jaar. 
 
 
Portefeuille wethouder P. van Asselt 
 
Voortgang Nota Sportaccommodaties en beheer/exploitatie sportaccommodaties 
Het college informeert de commissie samenleving over de voortgang van het onderzoek, als 
opmaat naar een nota sportaccommodaties. 
 
Telgegevens primair onderwijs februari 2023 
Het college informeert de commissie samenleving over de resultaten van de 1 februari-telling 
in het primair onderwijs. 
 
 
Portefeuille wethouder W. de Jong 
 
Verklaring van geen bedenkingen uitbreiding Albert Heijn 
Het college heeft besloten om op basis van de uitgebreide procedure medewerking te 
verlenen aan de aangevraagde omgevingsvergunning inzake het uitbreiden van de Albert 
Heijn aan de Anthon van der Horstlaan 2 en het herinrichten van het parkeerterrein. Hiervoor 
dient afgeweken te worden van het bestemmingsplan Wonen-West. Voordat het ontwerp 
besluit ter inzage kan worden gelegd, wordt de gemeenteraad gevraagd om een (ontwerp) 
verklaring van geen bedenkingen af te geven. 
 
Ontwerpbestemmingsplan Eemdijk-Oost en Addendum Overeenkomst van 
Grondexploitatie Eemdijk 
Het college heeft besloten om het ontwerpbestemmingsplan Eemdijk-Oost vanaf 9 maart voor 
een periode van 6 weken ter inzage te leggen. Het ontwerpplan is verder ten opzichte van het 
voorontwerpbestemmingsplan gewijzigd met betrekking tot het woningbouwprogramma. Naar 
aanleiding van onder andere de bewonersbijeenkomst, de gewijzigde marktomstandigheden 
ten aanzien van de huizenprijzen en de bouwkosten en de Woondeal Regio Amersfoort is het 
aantal woningen verhoogd van 64 naar 72. De 8 woningen zitten in de categorie sociale huur, 
betaalbare koop en middelduur. Voor deze aanpassing is een addendum gesloten met de 
ontwikkelende partij.  
 
Zienswijzen aanvraag omgevingsvergunning Westdijk 4 4a realiseren 4 appartementen 
UV 2020335 
Er heeft een ontwerp-omgevingsvergunning voor de verbouw van een bedrijfshal ten behoeve 
van het realiseren van vier appartementen met berging en het aanleggen van 



parkeerplaatsen aan de Westdijk 4/4a ter inzage gelegen. Naar aanleiding van ingebrachte 
zienswijzen is het ontwerp aangepast op een aantal punten. Het college heeft besloten de 
aangepaste/gewijzigde ontwerp-omgevingsvergunning met bijbehorende stukken opnieuw ter 
inzage te leggen met ingang van 2 maart 2023 voor een termijn van zes weken. 
 
 
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. 
 


