
lijst ingekomen stukken raad afzender onderwerp datum antwoordbrief college ontvangen door de raad via stand van zaken

1

2 18-3-2021 3. Stichting Nationale Boomfeestdag
4.Visual Noise/T. Sijmons

3. Groen schoolkaart van de basisscholen in gemeentehuizen 
(Z.162737/D.1136993)
4. Bomenkap Nieuwe Bussummerweg (Z.162724/D.1136920)

3. Boomfeestdag is wegbezuinigd. Brief is uitnodiging ter 
kennisname. Geen antwoordbrief.
4. Deze brief is betrokken bij de klankbordgroep/burgerparticipatie in 
de ontwikkelingen behoud laanstructuur Nieuwe Bussummerweg. 
Loopt nog.

3 23-4-2021 (voortzetting raad 22-4-
2021)

5. inwoner van Huizen
6. inwoner van Huizen

5. Monumentenstatus Molukse graven (Z.168741/D.1161490)
6. Overlast neonreclame supermarkt Oostermeent (Z.164468/D.1163344)

5.
6.

5.
6.

5. Overleg met Molukse gemeenschap/aanvrager loopt nog.
6. Klager en eigenaar supermarkt zijn in gesprek over een oplossing

4 8-7-2021 8. inwoner van Huizen 8. Financiering herstelplan Nieuwe Bussummerweg niet geregeld 
(Z.180276/D.1188420)

8.
8. 8. Deze brief is betrokken bij de klankbordgroep/burgerparticipatie in 

de ontwikkelingen behoud laanstructuur Nieuw Bussumerweg. 
Loopt nog.

5 23-9-2021
14. privé persoon
15. privé persoon

14. Verzoek ondernemen actie gemeente Huizen i.v.m. stalking door buren 
(Z.189506)/D.1215373)
15. Schriftelijke hartekreet Ceintuurbaan 2b (Z.190995/D.1223254)

14.
15.

14.
15.

14. De burgemeester en de portefeuillehouder hebben een gesprek 
met de inwoner gehad. Er is hulpverlening georganiseerd van uit de 
gemeente.
15. Er is veel overleg met schrijfster en vergunninghouder. 
Bezwaarschrift is ook al behandeld.

6 16-12-2021 19. privé pesoon
22. privé persoon

19. project De Wijngaard begeleid wonen
22. Afvalcontainers gebouw de Kluiz

19.
22.

19.
22.

19. Er is op 17 januari 2022 contact geweest met de schrijver van 
de brief om de vraag te verhelderen. Er volgt nog een 
antwoordbrief.
22. Beantwoording loopt nog.

7 10-2-2022 23. privé persoon
25. voorzitter buurtvereniging

23. Slechte staat skatepark Huizen
25. Positie en financiering Dorpsraad in relatie tot buurtvereniging Erica

23. 
24. 
25. 

8 10-3-2022
27. privépersonen
28. privépersoon
29. privépersoon

27. Vragen over particiaptietraject park achter Kalmoes en Het Hoefblad
28. Verzoek direct te stoppen met Gazprom als gasleverancier
29. Verzoek de kinderboerderij te mogen beheren, met uitspanning voor de jeugd

27. 
28. 
29. 

27. 
28. 
29. 

overzicht van door het college te beantwoorden brieven, waarvan de raad een kopie moet ontvangen
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