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Fractievergadering  14-11-2016 
 

 
Plaats:  Eindhoven, stadhuis 
Datum:  14-11-2016 
 
Aanwezig:  Elmer den Braven, Laurens Wols, Henk Jager, Ko Jansen 
M.k.a: Hans Janson 
Kopie:  ChristenUnie Brabant Zuid-Oost, Esam Ebid, Henk Elzenaar, Jan van Houwelingen, Paul 

Prijt, Gerrit Siesling, Grieta Sonnemans, Frans Visscher. 
 

Opening & mededelingen 

 Laurens opent de vergadering met Bijbellezing (1 Timotheus 2) overdenking en gebed 

 De notulen van de afgelopen vorige week worden vastgesteld 
 

Bespreking 

 Over winkelopenstelling heeft de fractie zijn mening niet veranderd. Onder de huidige apv zijn de 
winkeltijden opengesteld hoewel dit problemen veroorzaakt met geluidsoverlast. De fractie wil zien 
hoe dit in de praktijk gaat werken. 

 De fractie is positief over de notitie kind in armoede. Zij zijn wel van mening dat het voorkomen van 
problemen beter is dan de problemen oplossen.  

 Met het amendement OZB is de boodschap gegeven die de fractie wil geven. 

 Ko is benieuwd naar reacties op de tekst die hij heeft uitgesproken op de raad. 

 Centrale vragen bij duurzaamheid zijn: 

 Hoe zien wij als CU het duurzaamheidsbeleid voor ons? 

 Wat zijn onze randvoorwaarden? 

 De fractie heeft data voorgesteld om een informatiedag te organiseren, Zie overige zaken 
 

ID (WK 
nr) 

Tijd/ 
Datum 

Actie omschrijving Actie 
houder 

2
e
 

houder 

4616 15:00 
15-11-16 

[Landgoed Grote beek] werkbezoek 
landgoedontwikkeling 

Ko (evt.)  

4616 17:00 
15-11-16 

[Raadszaal] De Hurk-Croy Elmer  

4516 17:00 
15-11-16 

[Kamer 0.06] Clientenparticipatie Ko  

4516 18:00 
15-11-16 

[Dommelkarmer, stadhuis] Jaarplan Stichting Cultuur Ko  

4516 20:15 
15-11-16 

[Hal v. Honderd] Presentatie methode Duisenberg Elmer  

4516 20:15 
15-11-16 

[Kamer 2.06] IHP:uiwerking Boschakker Ko  

4516 18:00 
17-11-16 

[Novotel] Raadsinformatiebijeenkomst Cure Ko  

 

Overige zaken 

 Laurens informeert bij de fractie Best of zij mee willen doen in het organiseren met de themadag 
duurzaamheid 

 Ko neemt contact op met Maarten Verkerk 

 Elmer informeert bij studentenvereniging Ichtus of zij geïnteresseerd zijn in met meedoen met de 
themadag duurzaamheid 
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Rondvraag 

 geen meldingen 
 

Sluiting 
Laurens besluit de vergadering met gebed. 

 
 

Link Dropbox: 
https://www.dropbox.com/s/8su88riakwj80b5/CU%20Actielij
st.xls?dl=0 
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