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Fractievergadering  13-03-2017 
 

 
Plaats:  Eindhoven, stadhuis 
Datum:  13-03-2017 
Aanwezig:  Elmer den Braven, Laurens Wols, Henk Jager, Ko Jansen, Hans Janson 
M.k.a:   
Kopie:  ChristenUnie Brabant Zuid-Oost, website CU 
 

Opening & mededelingen 

 Henk opent de vergadering met Bijbellezing overdenking en gebed 

 De notulen van de afgelopen vorige week worden vastgesteld 
 

Bespreking 

 Schuttersbosch, het project is tot nu toe goed verlopen, hoewel er wel enkele leerpunten zijn op het 
gebied van communicatie. 

 De fractie was positief verrast over de toename in luchtkwaliteit, als deze trend kan worden voortgezet 
dan gaan we de goede kant op. 

 Verlaatjes. De fractie vind de doelstelling en de inkadering van de pilot onduidelijk en denkt dat dit niet 
tot bruikbare data zal leiden. Zij zien dit ondersteund doordat ook veel ondernemers tegen de pilot 
zijn. De fractie is dan ook tegen de pilot verlaatjes en tegen de pilot tijdelijke horeca. 

 Motie GroenLinks, De fractie zal deze motie niet steunen. Zij begrijpen niet waarom specifiek deze 
groepen moeten worden afgebeeld, er zijn veel meer minderheidsgroepen dan deze. Daarnaast 
vinden zij de conclusies die worden getrokken in de motie zwart-wit. Ko zal de motivatie voor de 
afwijzing rondsturen binnen de fractie. 

 Ko gaat informeel informeren bij de gemeente hoe er gehandeld moet worden m.b.t. de mail van 
Remco Lagarde. Laurens Zal Remco Lagarde hiervan op de hoogte brengen. 

ID (WK 
nr) 

Tijd/ 
Datum 

Actie omschrijving Actie 
houder 

2
e
 

houder 

1017 17:00 
14-3-17 

[Raadszaal] Raadsvoorstel vervroegd vrijgeven depot 
PSV 

Elmer Ko 

1017 17:00 
14-3-17 

[B. W. Kamer] Raadsvoorstel pilot verlaatjes en pilot 
Tijdelijke horeca 

Henk Hans 

1017 17:30 
14-3-17 

[Raadszaal] Raadsvoorstel vaststellen ontwikkelkader 
Kanaalzone Campina terrein. 

Ko Elmer 

1017 20:15 
14-3-17 

[Raadszaal] Comissienotie regionale bestuurskracht Henk Ko 

1017 20:15 
14-3-17 

[B. W. Kamer] Raadsvoorstel Strategisch plan GRWRE 
2017 2020 

Elmer Hans 

1017 21:45 
14-3-17 

[Raadszaal] Besprekeing pand Deken van Somerenstraat Henk Ko 

1017 18:00 
15-3-17 

[Caffee Allee, Torenallee 22-02] Robin Hood Ko  

1017 12:00 
22-3-17 

[wijkcentrum Severinus, Ark 9 te Veldhoven] 
Bijeenkomst Opzet en aanpak LVB-problematiek 

Hans  

1317 29-3-17 [gemeentehuis Best] Bestuursvergadering CU Babant 
Oost 

Laurens Hans 

Link Meningsvorming: https://eindhoven.raadsinformatie.nl/vergadering/386634/Meningsvorming%2014-
03-2017 
 
Overige zaken 

 Laurens reageert op de enquête vergaderruimtes 

 Hans vraagt aan de fractieleden of zijn kunnen opgeven op welke dagen zij NIET kunnen tussen 31-3 
en 22-4 om een activiteit te plannen voor stichting Present. 

  

https://eindhoven.raadsinformatie.nl/vergadering/386634/Meningsvorming%2014-03-2017
https://eindhoven.raadsinformatie.nl/vergadering/386634/Meningsvorming%2014-03-2017
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Rondvraag 

 Geen meldingen 

Sluiting 
Ko besluit de vergadering met gebed. 

 

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

https://www.dropbox.com/s/8su88riakwj80b5/CU%20Actielijst.xls?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8su88riakwj80b5/CU%20Actielijst.xls?dl=0

