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Emmeloord, 26 september 2014. 

 
Onderwerp  
Ingekomen stukken. 
 

 
Aan de raad. 

 
Bij uw raad zijn de volgende brieven/stukken binnengekomen: 

 
1. Een op 26 augustus 2014 ontvangen brief (268347) afkomstig van Dorpsbelang Bant met 

betrekking tot Zienswijze Ontwerp het wijzigen van de activiteit brandveilig gebruik Het 
Polderhuis, kenmerk HZ_WABO 2014-0272. 
Voorstel: het college vragen de raad middels een kopie op de hoogte te houden van 
de beantwoording van deze brief. 

 
2. Een op 29 augustus 2014 ontvangen brief (264490) gericht aan alle gemeenteraden van 

de Nederlandse gemeenten afkomstig van diverse maatschappelijke organisaties, waarin 
aandacht wordt gevraagd voor armoede-en schuldenproblematiek in de begroting voor 
2015. 
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 
3. Een op 14 september 2014 per e-mail ontvangen brief (268062) afkomstig van 3VO 

(Vereniging Verkeers Veiligheids organisatie) met betrekking tot de inrichting van de 
Ettenlandseweg te Marknesse.                        , bewoner van de Ettenlandseweg, heeft 3VO 
verzocht een oordeel te geven over de inrichting van de Ettenlandseweg en de brug bij 
Vollenhove. 
Voorstel: het college vragen de raad middels een kopie op de hoogte te houden van 
de beantwoording van deze brief. 

 
4. Een op 18 september 2014 ontvangen brief (268802) afkomstig van Omgevingsdienst 

Flevoland & Gooi en vechtstreek betreffende jaarstukken 2013 en het voorstel 
resultaatbestemming 2013. 
Voorstel: het college vragen de raad middels een kopie op de hoogte te houden van 
de beantwoording van deze brief. 

 
5. Een op 19 september 2014 ontvangen brief (268448) afkomstig van  

          met betrekking tot het voorlopig ontwerp rotonde Moerasandijviestraat-
Espelerlaan. 
Voorstel: het college vragen de raad middels een kopie op de hoogte te houden van 
de beantwoording van deze brief. 

 
6. Een op 19 september 2014 ontvangen brief (269046) afkomstig van de Tweede Kamer 

Der Staten-Generaal, Commissie Economische Zaken als reactie op de verzonden brief 
naar aanleiding van de motie van het CDA “boycot land- en tuinbouwproducten”. 
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 



No. 270392-2 
 

 

 

 

7. Een op 22 september 2014 (269563) ontvangen brief afkomstig van                           met 
betrekking tot de verkeerssituatie en het verkeerslawaai Ettenlandseweg.  
Voorstel: het college vragen de raad middels een kopie op de hoogte te houden van 
de beantwoording van deze brief. 

 
8. Een op 23 september 2014 ontvangen brief (269648) afkomstig van De Nationale 

Ombudsman waarin aandacht wordt gevraagd voor het digitale rapport ‘Oog voor mensen 
met een arbeidsbeperking’. 
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 

 

De door het college van burgemeester en wethouders beantwoorde politieke art. 39 vragen van 
verschillende raadsleden naar het door het college gevoerde beleid vanaf 28 augustus 2014: 
 

- Beantwoording vragen van SP met betrekking tot de skatebaan Emmeloord. 
- Beantwoording vragen van ONS vanuit het vragenhalfuur d.d. 25 augustus, waarvan 

is toegezegd dat deze schriftelijk beantwoord zouden worden. 
- Beantwoording vragen van D66 met betrekking tot het Bosbad. 
- Beantwoording aanvullende vragen met betrekking tot het onderdeel kruispunt 

Europalaan/Scandinaviëlaan. 
- Beantwoording vragen van PU met betrekking tot de polderdichter. 
- Beantwoording vragen van PvvP met betrekking tot Huishoudelijke Hulp. 
- Beantwoording vragen van PU met betrekking tot het verplaatsen van het beeld “de Muze” 

naar de ingang van het theater en op de lege sokkel in De Zuidert een bestaand beeld of 
een nieuw beeld te plaatsen. 

- Beantwoording vragen van PU met betrekking tot de verhouding 
invalideparkeerkaarten – invalideparkeerplaatsen. 

 

 

De heer R.F. Wassink, 
 

griffier. 


