Agenda commissie Ruimte
Agenda commissie
Datum vergadering : 11 april 2017

Datum verzending : 31 maart 2017

Aanvang

: 19.30 uur

Kenmerk

: BW17.00192

Plaats

: raadzaal

Kenmerkcode

:

*BW17.00192*

Agendapunten

01. Opening.
02. Spreekrecht burgers niet geagendeerde onderwerpen.
03. Vaststelling agenda.
Aanvang deelsessies
04. Deelsessie: Presentatie verkeersplannen gemeente Beuningen.
Plaats en tijdsplanning: raadzaal, 19.30 – 20.00 uur
Betreft:
Het college informeert de commissie over enkele wegenprojecten die in de komende tijd worden uitgevoerd. Het gaat om de reconstructie van de rotonde Schoenaker - Leigraaf, de aanleg van de snelfietsroute
Weurt - Beuningen en de reconstructie van de Van Heemstraweg Winssen. Er wordt ingegaan op het werk,
de planning, financieringswijze en omleidingsroutes.
Genodigden:
Portefeuillehouder
Publicatie in Koerier
Ronde
Presentatie en informatieronde
Adviesronde

Doel
Stellen van informatieve en informerende vragen aan genodigden
Vaststellen acties.

05. Deelsessie: Raadsvoorstel Regionaal Programma Werklocaties.
Plaats en tijdsplanning: raadzaal, 20.00 – 20.15 uur

Tijdsindicatie
19.30 – 19.59
19.59 – 20.00
(BW17.00131)

Betreft:
Samenvatting
Aan uw raad wordt het concept voorstel Regionaal Programma Werklocaties (RPW) aangeboden met daarbij het voorstel om in te stemmen met de zienswijze: in te stemmen met het RPW maar een voorbehoud te
maken rondom de schadeplichtigheid van de gemeente voor het wegbestemmen van bedrijfslocaties.

Besluit om
De voorgestelde zienswijze op het Regionaal Programma Werklocaties vast te stellen.
Genodigden:
Portefeuillehouder
Publicatie in Koerier
Ronde
Informatieronde
Beraadslagingsronde

Adviesronde

Doel
Stellen van informatieve en informerende vragen aan genodigden
Uitwisselen van standpunten, meningen en visies tussen fracties onderling
en met college
Bepalen mate van besluitrijpheid en
advisering vervolg (terugkomen in
commissie/bespreekstuk raad/ hamerstuk raad).
Vaststellen acties.

Tijdsindicatie
20.00 – 20.10
20.10 – 20.14
20.14 – 20.15

06. Deelsessie: Raadsvoorstel Verkenning Beuningen Centrum Oost.
Plaats en tijdsplanning: raadzaal, 20.15 – 20.35 uur

(BW17.00155)

Betreft:
Samenvatting
De wijk Centrum Oost in Beuningen beslaat het gebied tussen de Haagstraat, Burg. Geradtslaan, Schoolstraat, Alexiastraat en van Heemstraweg. De wijk is gebouwd in de jaren zestig. Geconstateerd is dat de
wegen en overige verhardingen aan rehabilitatie (vernieuwing) toe zijn. Ook ligt er vanuit het verbreed
gemeentelijk rioleringsplan 2013 – 2017 een wateropgave. Dit biedt kansen op een integrale inpassing van
bestaand beleid en ambities. Ook liggen er kansen om externe partijen zoals Woningstichting Standvast en
bewoners te betrekken in de plannen. Om de kansen in beeld te krijgen vragen we u een voorbereidingskrediet voor een integraal plan van aanpak voor een toekomstbestendige wijk Centrum Oost.
Besluit om
1. Een verkenning in wijk Centrum Oost in Beuningen te starten om te komen tot een integraal plan van
aanpak en kostenraming.
2. Een voorbereidingskrediet van € 50.000,- beschikbaar te stellen.
Genodigden:
Portefeuillehouder
Publicatie in Koerier
Ronde
Informatieronde
Beraadslagingsronde

Adviesronde

Doel
Stellen van informatieve en informerende vragen aan genodigden
Uitwisselen van standpunten, meningen en visies tussen fracties onderling
en met college
Bepalen mate van besluitrijpheid en
advisering vervolg (terugkomen in
commissie/bespreekstuk raad/ hamerstuk raad).
Vaststellen acties.

Tijdsindicatie
20.15 – 20.30
20.30 – 20.34
20.34 – 20.35

Einde deelsessies. Aanvang plenair gedeelte
07. Vaststellen besluitenlijst van de openbare vergadering van de commissie Ruimte
van 14 maart 2017, inclusief eventuele bekrachtiging geheimhouding en vaststellen
lijst met toezeggingen.
(BW17.00165)
08. Informatieverstrekking uit college van burgemeester en wethouders.
- Voortgang project Ontmoetingsplek De Kloosterhof (tot afsluiten krediet).
- Verzoek vestiging Van Cranenbroek.
09. Bespreking bestuurlijke vertegenwoordiging:

Omgevingsdienst Regio Nijmegen (algemeen bestuur)
Marn (algemeen bestuur)
Euregio Rijn Waal (Euregioraad)
Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen

Vorige vergadering
2 maart 2017
24 november 2016
24 november 2016

Volgende vergadering
6 juli 2017
22 mei 2017
8 juni 2017

10. Ingekomen stukken en mededelingen.
- Informatienota Raad Raadsplanning mei 2017.
- B&W-voorstel Gebiedsvisie TPN-West.
- Memo beantwoording vraag inzake ‘standaard’ windopties in bestemmingsplannen.
- B&W-voorstel Bestemmingsplan zonnepark Lage Woerd.
- B&W-voorstel Ontwerpbestemmingsplan Verlengde Reekstraat 1 Beuningen.
- B&W-voorstel Vaststellen Uitvoeringsprogramma VTH 2017 en Jaarverslag
2016 VTH.
- B&W-voorstel Wegenbeheerplan 2017-2021.
- B&W-voorstel Plan van aanpak implementatie omgevingswet.
- Jaarverslag en exploitatie 2016 van het Voetveer Beuningen.
11. Vragenronde over1:
a. Raadsvoorstel Aanpassing GR BVO DRAN.
12. Rondvraag.
13. Sluiting

1

Technische vragen rechtstreeks per e-mail naar behandelend ambtenaar.

(BW17.00178)
(BW17.00125)
(INT17.0183)
(BW17.00136)
(BW17.00144)
(BW17.00102)
(BW17.00148)
(BW17.00176)
(IN17.02368)

(BW17.00145)

