Agenda commissie Ruimte
Agenda commissie
Datum vergadering : 16 februari 2016

Datum verzending : 26 januari 2016

Aanvang

: 19.30 uur

Kenmerk

: BW16.00072

Plaats

: raadzaal

Kenmerkcode

:

*BW16.00072*

Bij de behandeling van agendapunt 13 ‘Raadsvoorstel Beleidsnotitie Spelen 2016-2026’
zijn ook de leden van de commissie Samenleving als toehoorders uitgenodigd.
Agendapunten

01. Opening.
02. Spreekrecht burgers niet geagendeerde onderwerpen.
03. Vaststelling agenda.
04. Vaststellen besluitenlijsten van de openbare vergaderingen van de commissie Ruimte
van 11 en 12 januari 2016, inclusief eventuele bekrachtiging geheimhouding en vaststellen
lijst met toezeggingen.
(BW16.00048 en BW16.00050)
05. Informatieverstrekking uit college van burgemeester en wethouders.
- Voortgang project Ontmoetingsplek De Kloosterhof.
- Verzoek vestiging Van Cranenbroek.
06. Bespreking bestuurlijke vertegenwoordiging:

Omgevingsdienst Regio Nijmegen (algemeen bestuur)
Marn (algemeen bestuur)
Euregio Rijn Waal (Euregioraad)
Regionaal overleg (vm. Stadsregio)

Vorige vergadering
26 november 2015
19 november 2015
26 november 2015

Volgende vergadering
3 maart 2016
14 april 2016
19 mei 2016

07. Ingekomen stukken en mededelingen.
- Informatienota Raad Raadsplanning maart 2016.
- Informatienota B&W Update activiteitenprogramma recreatie en toerisme.
- Informatienota Raad Voortgang uitvoering rioleringsplan 2013 - 2017.
- B&W-voorstel Ontwerpbestemmingsplan 1 fase Keizershoeve 3 Ewijk.

(BW16.00064)
(BW16.00023)
(BW16.00007)
(BW16.00024)

08. Vragenronde over1:
- Raadsvoorstel Bestemmingsplan Pieckelaan – Lagunesingel Beuningen.

(BW16.00025)

1

Technische vragen rechtstreeks per e-mail naar behandelend ambtenaar.

- Raadsvoorstel Bestemmingsplan Plas van Melssen Ewijk.
09. Rondvraag.

(BW16.00051)

Einde plenair gedeelte deelsessies. Aanvang.
10. Deelsessie: Presentatie Ontwikkeling Laan 1945 Weurt.
Bijlage: Informatienota B&W Laan 1945 vervolgproces.
Plaats en tijdsplanning: raadzaal, 19.50 − 20.20 uur

(BW15.00812)

Betreft:
Samenvatting
Het afgelopen jaar zijn bewoners en gemeente een proces gestart met het ontwikkelen van Laan 1945 tot
een kloppend dorpshart voor Weurt. Daartoe is een groep aan de slag gegaan met het uitwerken van een
wensplan voor de laan en een andere groep heeft een flexibel bestemmingsplan opgesteld.
Beide plannen zijn in concept gereed en daarmee eindigt de onderzoeksfase en start er een nieuwe fase.
In de nieuwe fase gaan we verder met de nieuwe manier van samenwerken met bewoners, waarmee we nu
de eerste fase hebben opgedaan.
De commissie wordt geïnformeerd over het vervolgproces en de nieuwe rol voor gemeente en bewoners
daarin.
Genodigden:
Betrokken bewoners en bedrijven (initiatiefgroepen straatbeeld/activiteiten en bestemmingsplan)
Portefeuillehouder
Publicatie in Koerier
Ronde
Informatieronde. Presentatie

Beraadslagingronde

Adviesronde

Doel
Presentatie en stellen van informatieve en informerende vragen
aan genodigden
Uitwisselen van standpunten,
meningen en visies tussen fracties
onderling en met college
Vaststellen acties

Tijdsindicatie
19.50 – 20.10

20.10 – 20.19

20.19 – 20.20

11. Deelsessie: Raadsvoorstel Evaluatie ontwikkellocaties.
Plaats en tijdsplanning: raadzaal, 20.20 – 20.50 uur

(BW15.00794)

Betreft:
Samenvatting
De afgelopen twee jaar zijn locaties verkocht in het kader van het project ontwikkellocaties. De ervaringen
en resultaten zijn tussentijds geëvalueerd. Op basis van die evaluatie neemt u een besluit over het vervolg
van het project.
Besluit om
1. Kennis te nemen van de ervaringen en voortgang van het project ontwikkellocaties.
Genodigden:
Portefeuillehouder
Publicatie in Koerier

Ronde
Informatieronde.

Beraadslagingronde

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/ hamerlijststuk raad).
Vaststellen acties

Tijdsindicatie
20.20 – 20.40

20.40 – 20.49

20.49 – 20.50

12. Deelsessie: Informatienota Raad Startersleningen.
Plaats en tijdsplanning: raadzaal, 20.50 – 21.05 uur

(BW16.00026)

Betreft:
Kennisnemen van
De mogelijkheden om een starterslening in te voeren.
Genodigden:
Portefeuillehouder
Publicatie in Koerier
Ronde
Informatieronde.

Beraadslagingronde

Adviesronde

Doel
Stellen van informatieve en informerende vragen aan genodigden
Uitwisselen van standpunten,
meningen en visies tussen fracties
onderling en met college
Vaststellen acties

Tijdsindicatie
20.50 – 21.00

21.00 – 21.04

21.04 – 21.05

Pauze
13. Deelsessie: Raadsvoorstel Beleidsnotitie Spelen 2016-2026.
Plaats en tijdsplanning: raadzaal, 21.15 – 21.30 uur

(BW16.00047)

Betreft:
Samenvatting
Begin 2015 heeft het college van B&W het plan van aanpak voor de ontwikkeling van nieuw speelbeleid
vastgesteld. De opdracht luidde als volgt: ontwikkel nieuw beleid en geef invulling aan de bezuinigingsopgave. De opgave is fors. Minimaal de helft van het aantal speelplekken moet verdwijnen. Zonder plan sterven alle speelplekken langzaam uit. Het invullen van de opgave doen we niet alleen, maar in samenspel
met bewoners en stakeholders. In 2015 zijn hiervoor verschillende stappen gezet. De resultaten zijn verwerkt in de beleidsnotitie Spelen 2016-2026. U wordt gevraagd de notitie vast te stellen en bewoners de
mogelijkheid te geven om speelplekken over te nemen. Hiervoor gaan we met bewoners in gesprek.
Besluit om
1. de ‘Beleidsnotitie Spelen 2016-2026’ vast te stellen.

2. bewoners de mogelijkheid te geven om speelplekken over te nemen.
3. vanaf maart ’16 te starten met de kernbijeenkomsten.
Genodigden:
Portefeuillehouder
Publicatie in Koerier
Ronde
Informatieronde.

Beraadslagingronde

Adviesronde

14. Sluiting

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/ hamerlijststuk raad).
Vaststellen acties

Tijdsindicatie
21.15 – 21.25

21.25 – 21.29

21.29 – 21.30

