Kenmerk: Griffie/

Bijeenkomsten Raadhuisplein 2020/4 van 23 april en 7, 13, 14, 19 en 20 mei 2020
OPINIËRENDE RAADSBIJEENKOMST 7 MEI 2020

DE OPINIËRENDE RAADSBIJEENKOMST

19.30 uur

Agenda:

Raadzaal

1. Opening en vaststelling agenda
2. Spreekrecht over een niet eerder
geagendeerd onderwerp
3. Zoektocht alternatieve locatie boer
Dorresteijn
Op 7 februari 2019 heeft de raad een
amendement aangenomen waarin o.a.
stond om:
- Samen met de aanvrager in de komende
periode in (de polder van) Soest verder te
zoeken naar:
a. bij voorkeur naar een bestaand
vrijkomend en als zodanig bestemd
agrarisch bouwperceel dan wel;
b. een eventueel nieuwe locatie waar
reeds een bouwbestemming op aanwezig
is;
c. een eventueel nieuwe locatie zonder
bestemming. Hierbij sluiten we de
Zuidzijde van de Peter van den
Breemerweg uit;
d. het zoekproces door een onafhankelijke
deskundige te laten begeleiden.
Wethouder Dijkhuizen heeft de raad op 4
maart 2020 geïnformeerd over de
zoektocht naar een alternatieve locatie
voor boer Dorresteijn. De conclusie is dat
er geen alternatieve locatie is gevonden
zoals verwoord in het besluit van 7
februari 2019.
Centrale vraag bij deze bijeenkomst: is
voldaan aan de opdracht van de
gemeenteraad om – binnen kaders – op
zoek te gaan naar een geschikte locatie?
Vergaderwijze:
Video-conference via Zoom. In de
raadzaal zijn aanwezig de burgemeester
– als voorzitter – en de griffier.
Eventuele insprekers zijn welkom in de
raadzaal. De fracties worden gevraagd
de naam van de woordvoerder uiterlijk
4 mei 2020 door te geven aan de
griffie. De woordvoerders ontvangen
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dhr. Metz
dhr. Van Vliet

een vergaderlink vanuit Zoom. De
bijeenkomst wordt live gestreamd via
youtube.
Insprekers wordt gevraagd zich vooraf
aan te melden bij de griffier. Wilt u
digitaal inspreken, wilt u dan contact
zoeken met de griffier via
r.vanvliet@soest.nl, wilt u naar de
raadzaal komen om in te spreken dan
kunt u zich melden voor het inspreken
tot aanvang van de bijeenkomst.
4. Sluiting

Via deze link komt u op het youtubekanaal van de gemeenteraad van Soest. Hier zal de
vergadering te zijner tijd uitgezonden worden:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtf3hRWJOsSUi3f6bysjQbojka7LJTSgZ
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