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Orange the world
Wethouder Uitdewilligen zegt toe dat het college wil kijken naar een gebouw dat in het kader van 
Orange the Word in november oranje kan worden verlicht. Ze wil daarbij inbreng vanuit de bevolking.
Reactie college/tijdpad:
In het kader van de campagne Orange the world wordt van 25 november tot 10 december 2020 
een gebouw oranje verlicht. Met de initiatiefnemers wordt afgestemd over het gebouw dat 
wordt verlicht. 

Aanvulling Jaarplan Viv
Wethouder Simonse zegt toe dat de raad wordt geïnformeerd als er een nieuwe bestemming is voor 
de school die vrijkomt in Nagele.
Reactie college/tijdpad:
Na de zomervakantie zal de nieuwe SWS De Kring starten. Aves verwacht dat na de 
herfstvakantie het voormalig schoolgebouw van De Klimop vrij zal vallen. Dit zal dan aan de 
onderwijsbestemming ontrokken worden. 

Dit gebouw is een rijksmonument en kan niet gesloopt worden, wel herbestemd. Er is nog geen 
herbestemming voor gevonden maar er is al interesse getoond en initiatieven hebben zich 
aangemeld. Vanuit Ruimelijke ontwikkeling (Uitvoeringslab Nagele) wordt gekeken naar de 
beste invulling van dit gebouw. De raad wordt geinformeerd over een nieuwe bestemming van 
het gebouw. Wanneer dit niet past onder de huidige maatschappelijke bestemming zal een 
bestemmingsplanwijziging door de raad moeten worden vastgesteld. 

Uitvoeringsplan recycle tarief afvalinzameling: Verslag klankbordgroep en risicoanalyse
Wethouder Simonse zegt toe dat het verslag van de bijeenkomsten van de klankbordgroep wordt 
gedeeld met de commissieleden en dat er een risicoanalyse beschikbaar wordt gesteld.
Reactie college/tijdpad:
De verslagen van de klankbordgroep en risicoanalyse zijn op 17 juni met de raad gedeeld.

Uitvoeringsplan recycle tarief afvalinzameling: rol klankbordgroep
Wethouder Simonse zegt toe dat hij de klankbordgroep een rol wil geven bij de communicatie van de 
nieuwe uitvoering.
Reactie college/tijdpad:
De afgelopen periode zijn de bewoners uit de klankbordgroep benaderd voor een rol in de 
communicatie rond recycle-tarief.

Uitvoeringsplan recycle tarief afvalinzameling: uitkomsten benchmark
Wethouder Simonse zegt toe dat hij de commissie informeert over de uitkomsten van de benchmark 
afvalinzameling.
Reactie college/tijdpad:
Gelijk met de evaluatie van recycle-tarief, na twee jaar, zal de gemeente deelnemen aan de 
landelijke benchmark afvalinzameling. De commissie zal daarna worden geinformeerd over de 
resultaten van deze benchmark.

Uitvoeringsplan recycle tarief afvalinzameling:milieustraat
Wethouder Simonse zegt toe dat er in de communicatie meer aandacht komt voor het gratis deel van 
de milieustraat.
Reactie college/tijdpad:
Het college gaat de komende periode meer communiceren over het gratis deel van de 
Milieustraat om zo het gratis deel van de milieustraat meer te promoten.
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