Gemeente ţlife Beuningen

Besluitenlijst van de vergadering van de commissie Ruimte van 26 maart 2019.
Kenmerk : BW19.00216
Kenmerkcode :

|||| 11111111111111111111

Aanwezig:

De voorzitter
De raadsgriffier

: E.L.M. van Ewijk
: G.J. ten Brinke

De wethouders

: P.J.M. de Klein (BN&M)
: H. Plaizier (WD)
: W.H.M. van Teffelen (CDA)

De leden :

Afwezig:

Agenda
punt
001
002

Reg.nr.

ínhoud
Opening.
Spreekrecht burgers (exclusief
onderwerpen deelsessies)

Voorstel

R.A. Arians (BN&M)
N. Avastia (SP)
N.P.J. Bannink (BN&M)
W.A. Bijmans (BN&M)
J.G.M. Bril (GL)
S.G.M. van den Broek (D’66)
P.J.W. Cobussen (BN&M)
H.J. Crezee (PvdA)
J.W. Dibbits (CDA)
T. Dikkerboom (GL)
F. Engelen (BN&M)

F. Gielen (SP)
G.J.P. Groenen (BN&M)
P.H. ten Haaf (WD)
Y.J.A. Heijmans (GL)
J.J.M. Janssen (BN&M)
J.G.T.M. Kersten (BN&M)
R.M. Martinus (CDA)
A.M. Steeg (D66)
S. Versluijs (PvdA)
G.P.B. Woutersen (WD)

E.J. van Boekel (CDA)
F. Engelen (BN&M)
J.B. Heijsen (GL)

D.W.A.C. Schaftenaar (CDA)
F. van Teeseling (GL)

Besluit
De voorzitter opent de vergadering
om 19.30 uur.
Er wordt geen gebruik gemaakt van
het spreekrecht.
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Gemeente

Agenda
punt
003

Beunīngen

Reg.nr.

ínhoud

Voorstel

Besluit

BW19.00161

Agenda commissie Ruimte 26 maart
2019.

Stel de agenda vast.

Besluit:
Conform voorstel. Na heroverweging
van het eerdere besluit later in de
vergadering besluit de commissie de
agendapunten 7 t/m 10 in de
volgende commissievergadering te
behandelen.
Opmerkingen/toezeggingen:
Er zijn laat in de middag nog diverse
stukken toegestuurd. Voorgesteld
wordt deze stukken ook een
volgende keer te agenderen.
De voorzitter geeft aan dat er krap
tijd is gepland voor het debat. Hij
stelt voor voldoende ruimte te geven
aan het debat.

004

atl9000231,
BW19.00037,
UI18.00964,
UI19.00665,
UI19.02461

Raadsvoorstel Advies Gebiedsraad
-beantwoording vragen van
commissie Ruimte over zon en wind

De mate van besluitrįjpheid te bepalen, te adviseren
over vervolg (terugkomen in commissie,
bespreekstuk/hamerstuk raad).

Zie videoverslag.
Ingesproken wordt door:
1. dhr. De Goede (Shell New
Energies) over de wens een
zonnepark te realiseren in de oksel
A50/A73,
2. dhr. Wouters (namens bewoners
De Heuve) met kanttekeningen bij de
aanpak en voorgestelde keuzes,
3. dhr. Bouwens over
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Agenda
punt

Reg.nr.

ínhoud

Voorstel

Besluit
tekortkomingen in het locatieplan
(Stichting Tegenwind).
Zie videoverslag en bijlagen 1 t/m 3.
De behandeling wordt gestructureerd
in de volgende blokken:
1. Algemeen
2. Verdeling 2/3 wind en 1/3 zon
3. Randvoorwaarden wind en zon
4. Proces.
Besluit:
Het raadsvoorstel wordt in
gewijzigde vorm aangeboden aan de
raad van 9 april, waar het als
bespreekstuk wordt behandeld.
Opmerkingen/toezeggingen:
Algemeen
- Dhr. Gielen (SP) geeft aan dat de
SP principiële bezwaren heeft tegen
het proces en is voornemens tegen
het raadsvoorstel te stemmen.
- Aandachtspunt voor de commissie
is inzicht in motiveringen die ten
grondslag liggen aan de gemaakte
keuzes.
Verdeling 2/3 wind en 1/3 zon
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Gemeente

Agenda
punt

Reg.nr.

ínhoud

Voorstel

■\ Beuningen

Besluit
Aandachtspunten
- Inzicht in de grijze gebieden die
geschikt zijn voor zonnevelden.
- Voor het vervolgproces is de
toekomst van het buitengebied en de
agrarische functie, m.n. de
grondgebonden veehouderij.
Toezeggingen
- Wethouder De Klein zegt toe dat bij
de MER gekeken wordt naar de
landschappelijke inpassing.
- Wethouder De Klein geeft aan met
de raad in gesprek te willen over de
uitgangspunten m.b.t. de MER. Hij
zegt toe de variantenstudie met
daarin opgenomen de effecten voor
de omgeving in het kader van de
MER te willen bespreken in de raad.
- Met de raad/commissie wordt in
het kader van de MER en andere ROprocedures besproken welke zaken
van belang zijn voor de ondernemers
in het gebied.
- De raad kan meegeven dat
zonnevelden ook onderdeel worden
van de MER (waarvoor een MERprocedure niet gebruikelijk is).
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Agenda
punt

Reg.nr.

ínhoud

Voorstel

Besluit
Randvoorwaarden wind en zon
Aandachtspunten
- Uitbreiden zoekgebied richting
westen.
- De commissie wijst voor het
vervolgproces op het belang van een
tijdsplan wanneer wat moet
gebeuren.
- De vraag wie het ‘gebiedsfonds’
beheert.
- Duidelijker formuleren wat wel of
niet mogelijk is in het
oeverwallengebied wat betreft
zonnevelden.
Toezeggingen
- Wethouder De Klein geeft aan dat
er meer coöperaties mogelijk zijn.
Proces
Toezegging:
- Wethouder De Klein zegt toe dat
het college halverwege volgende
week (week 14) een nieuw
raadsvoorstel aanbiedt voor de raad
van 9 april met nieuwe beslispunten
met daarbij de motivatie en
verwijzingen naar het advies van de
Gebiedsraad.
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Agenda
punt

Reg.nr.

ínhoud

Voorstel

Besluit

005

atl9000360,
atl9000563,
atl9000614,
atl9000649,
atl9000650,
BW19.00132

Raadsvoorstel Beleidsregel
afwijkingsbeleid dakopbouwen.

De mate van besluitrijpheid te bepalen, te adviseren
over vervolg (terugkomen in commissie,
bespreekstuk/hamerstuk raad).

Zie videoverslag.
Besluit:
Het voorstel kan als hamerstuk naar
de vergadering van de raad van 9
april 2019.

atl7004461,
atl7004536,
atl9000371,
atl9000421,
BW17.00247,
BW17.00507,
BW18.00456,
bwl9.00064,
BW19.00067,
INT17.0273,
INT19.0133

Presentatie randvoorwaarden
ontwikkeling Asdonck.

006

007

IN19.01911

Opmerkingen/toezeggingen: geen.

Neem kennis van de presentatie.

Volgens afspraak cie FAZ 27/0 zijn
de stukken over de grondprijzenbrief
bij gevoegd.

Opmerkingen/toezeggingen:
- Op verzoek van dhr. Ten Haaf zal
de griffie de ruimtelijke verkenning
uit 2010 toesturen aan de
commissieleden.
- Wethouder De Klein geeft aan dat
het college het raadsvoorstel
aanbiedt voor de raad van
september.

Op verzoek van een commissielid zijn
de volgende stukken toegevoegd:
Vorige presentatie en de Woonvisie
Beuningen 2018-2023
-Projectopdracht AsdonckterreinAsdonckterrein.
Bespreking van en advisering over
verbonden partijen,
a. Omgevingsdienst Regio Nijmegen
(ab)
1 reactie op aanbevelingen van B&W

Zie videoverslag.
Besluit:
Conform voorstel.

Neem kennis van de informatie

Zie videoverslag.
Niet behandeld.
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Agenda
punt

008

Reg.nr.

atl9000560,
atl9000561,
atl9000562,
atl9000564,
atl9000568,
atl9000587,
BW19.00142

009

010

atl9000380,
atl9000481,
atl9000482,
atl9000483,
atl 9000484,
atl9000641,
bwl8.00092,
BW19.00071,
BW19.00106,
BW19.00151,
IN19.01627,

ínhoud
b. Marn (ab)
c. Gemeenschappelijk Orgaan Regio
Arnhem Nijmegen.-reactie ODRN op
aanbevelingen Gemeente Beuningen
aan Gemeenschappelijke Regelingen
Besluitenlijst van de commissie
Ruimte van 26 februari 2019.

Voorstel

Besluit

Stel de besluitenlijst vast.

Niet behandeld.
Zie videoverslag.

Informatieverstrekking uit college
Neem kennis van de informatie.
van burgemeester en wethouders.
- Zandwinning Hl
- Zandwinning Beuningse Plas
- Streefbeeld TPN-West
- Voortgang Asdonck
Ingekomen stukken en mededelingen Neem kennis van de ingekomen stukken en
-Raadsplanning Ie halfjaar.
mededelingen.
-Informering stand van zaken
amendement groenomvormingen
2018
-Samenwerking Waterketen en
ruimtelijke adaptatie WRN
-Brief B&W Geothermie onderzoek
naar aardwarmte.
-Brief B&W Voortgang motie
scheidingsruggen rotondes

Niet behandeld.

Niet behandeld.
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Agenda
punt

011

Reg.nr.

ínhoud

INT19.0112,
INT19.0136,
SCİ7.03723,
UI19.00951,
UI19.01174,
UI19.02092,
UI19.02218,
UI19.02446,
UI19.02447

-Verzoek om aandacht aan snelle
aanpak geplande woningbouw aan
Kennedysingel
-Regionaal actieplan hoogwaardige
OV-corridors.
-Brief B&W financiering en aanpak
burg. Geradtslaan/Houtduiflaan
-Nieuwe beleidsregels
parkeerontheffingen en
overgangsregeling
Aanvraag verklaring van geen
bedenkingen t.b.v.
waboprojectbesluit voor
Hosterdstraat 2a te Beuningen.

atl8000403,
atl9000512,
BW18.00048,
BW19.00117,
INT19.0180

Voorstel

Besluit

De mate van besluitrijpheid te bepalen, te adviseren
over vervolg (terugkomen in commissie,
bespreekstuk/hamerstuk raad).

Besluit:
Het voorstel kan als bespreekstuk
naar de vergadering van de raad van
9 april 2019.
Opmerkingen/toezeggingen: geen
Zie videoverslag.

012
013

Rondvraag.
Sluiting.

De voorzitter sluit de vergadering om
00.10 uur

Bijlagen
1. Inspraak dhr. De Goede, Shell New Energies - sheets. (atl9000737)
2. Inspraak dhr. Wouters namens bewoners De Heuve. (atl9000736)
3. Inspraak dhr. Bouwens namens Stichting Tegenwind. (atl9000754)
4. Presentatie randvoorwaarden Asdonck 26 maart 2019. (atl9000748)
5. NAGEKOMEN BIJLAGE: ontwikkelplan Asdonckterrein 2009.
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Aldus vastgesteld in de vergadering van de commissie Ruimte van 7 mei 2019.

De griffier,

de voorzitter;

Opmerkingen/toezeggingen
Datum vergadering
7 november 2017

Onderwerp
Randvoorwaarden voor ontwerpschets Asdonck
toesturen aan commissie en fracties.

Datum afdoen en door wie
Wethouder De Klein

Eventuele opmerkingen
Zie bijlage 4: Memo kaders ontwerp
Asdonckterrein. (INT17.0660)
De fracties willen graag antwoord op de
vraag hoe het college denkt om te gaan
met Beuningen on Ice/ evenementen.
28-08-2018:
De eerste voorzetten worden begin
oktober in het college besproken.
De portefeuillehouder heeft gesprekken
gevoerd met twee organisatoren van
evenementen over hoe grootschalige
evenementen in de toekomst op het
Asdonckterrein een plek kunnen
krijgen.
23-10-2018
In februari 2019 komt het college met
een programma van eisen en informatie
over de voortgang van het project.
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20-11-2018:
In raadsplanning definitieve
besluitvorming doorgeschoven naar
april (bestemmingsplan). Programma
van eisen en informatie over de
voortgang van het project blijft februari,
zoals in oktober toegezegd.

18 december 2018

18-12-2018:
Antwoord griffie: In de
agendacommissie is een mondelinge
toelichting bij het agendapunt
‘Informatieverstrekking uit college
B&W toegezegd, waarvoor als vast
onderwerp ‘voortgang Asdonck’ in de
agenda is opgenomen.
De portefeuillehouder zegt toe in de
commissievergadering van februari met
meer informatie te komen over de
voortgang van het project, zoals hij
eerder heeft toegezegd.

Nagaan of er in december 2018 een schríftelijke
terugkoppeling over de stand van zaken zou
komen.

26 februari 2019

Behandeling van het memo randvoorwaarden
Asdonck in de commissie van mei.

6 februari 2018

Toezeggingen voor de uitwerking van de plannen
voor de Ecowijk:

26-02-2019:
De commissie Ruimte adviseert de
Agendacommissie het onderwerp voor
de commissievergadering van 7 mei te
agenderen.
Portefeuillehouder De Klein
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14 mei 2018

25 september 2018

de raad wordt gekend in de resultaten van de
onderzoeken.
Bij het opstellen van het bestemmingsplan wordt
meegenomen in hoeverre de Ecowijk wel of niet
welstandsvrij gebouwd kan worden.
Er wordt rekening gehouden met suggesties over
de te behalen opbrengsten en het vermarkten van
de kavels zoals in de commissie naar voren is
gebracht, uitvoeren marktonderzoek.
Rondvraag
Wethouder De Klein zegt toe dat de raad een
evaluatie over het speelbeleid en de vergoeding
t.b.v. beheer en onderhoud van speeltuinen
ontvangt in het najaar van 2019.
Vraag hoe om te gaan met legeskosten
bouwvergunning bij verduurzamingsmaatregelen.

Wethouder De Klein.

Wethouder De Klein

Gemeenteraad december
Toevoeging 20 november 2018:
Wethouder De Klein verwijst door naar
de commissiebehandeling FAZ van 21
november.
18-12-2018:
In de raad van 4 december is besloten
onderzoek te doen naar andere
legestarieven wanneer
de activiteit bijdraagt aan
duurzaamheid van de
gemeente Beuningen. Er is toen ook
toegezegd dat er bij de vaststelling van
de aangepaste verordening op wordt
teruggekomen in hoeverre dit met
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terugwerkende kracht kan worden
ingevoerd. Deze verordening wordt zo
snel als mogelijk aangeboden.
29-01-2019:
Verzoek om het onderwerp op de
raadsplanning te plaatsen.
ODRN komt rond september met
beleidsstuk dat wordt verwerkt in de
legesverordening 2020. De wethouder
zegt toe de opmerking van dhr. Ten
Haaf dat dit niet conform eerdere
toezeggingen is, te bespreken in het
college.

20 november 2018

Initiatief ’t Ruyterpark:
« op korte termijn kijken of er een
hondenuitlaatplek gerealiseerd kan worden op
het terrein van de vm. Ruyterschool,
» op redelijk korte termijn een planning van de
activiteiten.

Wethouder De Klein

26-02-2019:
Wethouder De Klein zegt toe zo snel
mogelijk te komen met een quick scan
van kleinere projecten van particulieren
waarbij de legeskosten duurder zijn dan
de investering (b.v. warmtepompen).
Hij bekijkt of voor deze kleinere
investeringen voor de zomer een
voorstel aangeboden kan worden.
18-12-2018:
Er vinden gesprekken plaatst met de
initiatiefnemers over de mogelijkheid
van een hondenuitlaatplek.
29-01-2019:
Het realiseren van een
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hondenuitlaatplek wordt naar voren
gehaald.

30-nevember 201S

Ten aanzien van de bcantwoordingsbrief van het
^U1

y mUUj Uilli

Wethouder De Klein

UKLUUL1J IvUiiiL tuil

schríftelijk antwoord op de vraag of het-proces
wordt gehaald.

18 december 2018

18 december 2018

26-02-2019:
Er is een gesprek geweest met de
initiatiefgroep over het inrichtingsplan.
Afspraak is gemaakt dat Standvast komt
met een plan waarin de woningbouw
wordt weergegeven. Hierna volgt
overleg met de initiatiefgroep waarbij
een definitieve plaats voor een
hondenuitlaatplek aan de orde komt.
1-&-december 2018:

herziening grondexploitatie ontwikkellocatie Den
Elt voor commissie Ruimte 29 januari 2019 NIET
OPENBAAR

Georganiseerde en regelmatige informatie

regels.

Wethouder De Klein

Griffie

29 01 2019:
Verzoek om aan te vullen op
raadsplanning.
29-01-2019:
Alle grondexploitaties (grexen) worden
momenteel doorgerekend. De grex van
Den Elt kan binnen enkele weken
beschikbaar worden gesteld.
26-02-2019:
Zo spoedig mogelijk stand van zaken in
de vorm van een memo met mogelijk
een grex (niet-openbaar).
29-01-2019:
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De griffies hebben afgesproken dat ze
elkaar zullen informeren en dat de
raden in de informatieuitwisseling
worden meegenomen. Er wordt meer
duidelijkheid gevraagd over de
momenten wanneer.

uitwisseling gemeenteraden van Beuningen en
Nijmegen over Groene Delta

18 december 2018 Z
29 januari 2019

18 december 2018

Overgangsregeling betreffende het
parkeerontheffingsbeleid.

Proces Omgevingswet:

Beuningen

Wethouder Plaizier

Wethouder De Klein

26-02-2019:
De bewonersbijeenkomst en de
bedrijvenbijeenkomst
(marktconsultatie) gaan waarschijnlijk
het laatste weekend van maart
plaatsvinden (vr/za) (afhankelijk van
beschikbaarheid locaties).
Waarschijnlijk 2e helft april een
gezamenlijke raadssessie.
29-01-2019:
De portefeuillehouder meldt dat er een
overgangsregeling komt voor de situatie
van 2008 tot nu.
Het college komt met een raadsvoorstel
hierover.
26-02-2019:
Het in de vorige commissie toegezegde
dat het college met een raadsvoorstel
komt, klopt niet. Er komt een
informatiebrief over het proces en de
uitvoering zoals die door het college
wordt vastgesteld.
29-01-2019:
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- Bekijken of de in de collegebrief over het proces
genoemde casus initiatief kleinschalige recreatie
vervangen kan worden.
- Uitnodigen van inwoners, stakeholders en
praktijkdeskundigen bij werksessies.

Beuningen

Verzoek om het onderwerp
kleinschalige recreatie te vervangen
voor een andere casus voor de
werksessie van februari.
Koersdocument Omgevingswet in
raadscyclus september.

26-02-2019:
Wethouder De Klein wil de conclusies
uit de bijeenkomst met ondernemers
over de vrijetijdseconomie op 11
februari graag op korte termijn delen
in een sessie in de commissie Ruimte.
De griffie bekijkt samen met de
organisatie hoe de vrijetijdseconomie
en bevoegdheden raad-college
(uitnodigen spreker) ingepland kunnen
worden.
Nu de provincie de maximomomvang-van

ruimtelijke ordeningsbepalingen—eek

UUUVVpUitU1U11 İ1UU1L lUDgUlULUll} 1VUJ.11İ.CH WC UVC1U.1

meer grote stallen verwachten?

29 januari 2019

Herinrichting Houtduiflaan:
- schríftelijke beantwoording vraag naar het

milieu (de normen-veer-geury-fijn-stofj
aantal dieren (pluimvee Z varkens) en
natuurbescherming ( N2000). De
gemeente-bepaalt zelf-of er-vanuit-het
oogpunt van ruimtelijke ordening een
uitbreiding gewenst of mogelijk-is: Per

Wethouder De Klein

ontwikkeling mogelijk is. De gemeente
is het-bevoegd gezag.
26-02-2019”
Het college wil graag zo snel mogelijk
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29 januar-i-20-1-9

26 februari 2019

26 februari 2019

26 februari 2019

beschikbare budget,
inhoudelijke bespreking in commissie van het
plan met de varianten (o.a. vrijliggende
fietspaden langs Houtduiflaan).

Bestemmingsplan Kerkplein 13:
-----in hoeverre vervallen er parkeerplaatsen
(doordat die bij de Aide Steeg komen)?
» Gevolgen door provincie toegestane maximale
tiphoogte XL-windturbines voor het Engieterrein (172 mtr) voor hoogte van de
windmolens Locatieplan.
» Eventuele wijziging beslispunten wordt in de
volgende commissie aan de orde gesteld.
« Technische vragen kunnen tot uiterlijk 14 maart
via de griffie worden ingediend.
« De fracties zijn uitgenodigd om aan te geven op
welke wijze zij evt. nader geïnformeerd willen
worden ter voorbereiding op de bespreking van
het raadsvoorstel.
De volgende mogelijkheden worden door de
voorzitter genoemd:
o
Bezoek aan windmolen
o
Inloopavond/informatieavond.
De griffie brengt dit aanbod nog een keer
onder de aandacht van de raads- en
commissieleden.
Terugkoppeling gesprek wethouder Plaizier met
het Centrummanagement over de kwaliteit van de
openbare ruimte.
Zandwinning Hl: De projectleider komt
binnnenkort met plannen naar de gemeente over
de inrichting en elektrificering van het materiaal.

/'cyt'K9

LEUNINGEN

een korte presentatie geven. Daarbij
zegt wethouder De Klein toe de hele
Geradtslaan daarbij integraal mee te
nemen.

Wethouder De Klein

Wethouder Plaizier

Griffie/wethouder De Klein
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26 februari 2019

26 maart 2019

26 maart 2019

De commissie vraagt naar de mogelijkheden voor
een werkbezoek. De griffie neemt het initiatief.
Er komt een informatiebrief van het college over
onderzoek naar geothermie en aardwarmte, en de
rol van de gemeente Beuningen.
Locatieplan grootschalige opwek Zon en Wind:
- Bij de MER wordt gekeken naar de
landschappelijke inpassing.
- De raad wordt betrokken bij het bepalen van de
uitgangspunten m.b.t. de MER, de variantenstudie
met daarin opgenomen de effecten voor de
omgeving, als het gaat om zaken die van belang
zijn voor de ondernemers in het gebied.
- De raad kan meegeven dat zonnevelden ook
onderdeel worden van de MER (waarvoor een
MER-procedure niet gebruikelijk is).
- Er zijn meer coöperaties mogelijk dan
Energievoor4.
- Er komt een nieuw raadsvoorstel voor de raad
van 9 april met nieuwe beslispunten met daarbij
de motivatie en verwijzingen naar het advies van
de Gebiedsraad.
Ontwikkeling Asdonck: ruimtelijke verkenning uit
2010 toesturen aan commissieleden

Toezeggingen vanuit de raad
Aangenomen motie inzake onderzoek
4 december 2018
mogelijkheden tot adopteren van rotondes
(IN18.07676)

Wethouder De Klein

Wethouder De Klein

griffie

27-3-2019: per mail verstuurd

29-01-2019:
De portefeuillehouder zegt een
evaluatie toe van de uitvoering van de
moties in maart.
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26-03-2019 (UI19.02316)
Er is contact opgenomen met de
initiatiefnemer en deze is uitgenodigd
voor een startoverleg. 5 jaar geleden is
er een inventarisatie uitgevoerd naar de
mogelijkheden van het adopteren van
rotondes. Op het merendeel van de
rotondes in de gemeente staan
kunstobjecten met een bijpassende
inrichting. Adoptie (al dan niet met
reclame) van deze rotondes ligt niet
voor de hand. Drie rotondes zijn sober
ingericht. Wellicht is er de wens en
mogelijkheid om voor deze een adoptie
mogelijk te maken.
4 december 2018

Unaniem aangenomen motie inzake onderzoek
realisatie hondenspeelveld (IN18.07677)

29-01-2019:
De portefeuillehouder zegt een
evaluatie toe van de uitvoering van de
moties in maart.
26-03-2019 (UI19.02316)
Er hebben diverse gesprekken en
mailwisseling plaatsgevonden met
initiatiefneemster. Het idee om een
hondenspeelpark te beginnen bij
Hondenschool ‘Vooruit’ aan de
Reekstraat gaat niet door. Het is niet
gelukt om tot samenwerking met de
Hondenschool te komen. Er wordt naar
een andere locatie gezocht. Uitdaging
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4 december 2018

Unaniem aangenomen motie inzake een proef
markeren van scheidingsruggen van fiets- en
rijbanen op de rotonde ter hoogte van de
Wilhelminalaan en burg. Gerardtslaan
(IN18.07679)

'o

LEUNINGEN

daarbij is dat initiatiefneemster graag
een hondenspeelpark in combinatie met
een gebouw (in de buurt) wil. Doel is
om mensen te ontvangen, verbinden,
activiteiten ontwikkelen met een kop
koffie of thee erbij.
* De nieuwe hondenravotplaats bij de
Begoniastraat is onderzocht door de
initiatiefneemster maar dit terrein is
te klein.
" De mogelijkheden bij het Heuvepark
worden momenteel onderzocht.
29-01-2019:
De portefeuillehouder zegt een
evaluatie toe van de uitvoering van de
moties in maart.
Zie voortgangsbrief (UI19.02218) van
14 maart 2019
26-03-2019 (UI19.02316)
Er is samen met de indienster van de
motie naar de problematiek en
oplossingen gekeken. Dit ter plekke bij
twee rotondes op de Wilhelminalaan
(bij de Koningstraat en de
Burgemeester Geradtslaan). Daar zijn
drie mogelijke oplossingen uit
voortgekomen. In de meivakantie van
2019 wordt groot asfaltonderhoud
uitgevoerd aan de Wilhelminalaan. Ook
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op de rotondes zijn dan
herstelwerkzaamheden nodig aan de
slijtlagen. Het bespaart kosten en
vermindert de hinderperiode, als we de
werkzaamheden aan de markeringen en
scheidingsruggen van deze motie dan
gelijktijdig meenemen. Dit bereiden we
nu voor. Door dit slim te combineren,
verwachten we met het beschikbare
budget van de motiemarkt méér te
kunnen doen dan alleen de proeflocatie
rotonde Wilhelminalaan Burgemeester Geradtslaan. Het is
haalbaar om drie rotondes
aan te pakken; die bij De Balmerd, bij
de Koningstraat en bij de Burgemeester
Geradtslaan. Mogelijk nemen we zelfs
nog de rotonde met de Leigraaf mee.
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