Besluitenlijst van de vergadering van de commissie Ruimte van 7 mei 2019.
Kenmerk : BW19.00269
Kenmerkcode : ||||||
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Aanwezig:

De voorzitter
De raadsgriffier

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

De wethouders

: P.J.M. de Klein (BN&M)

De leden :

Afwezig:

Agenda
punt
01

Reg.nr.

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)
F. van Teeseling (GL)

N.P.J. Bannink (BN&M)
E.J. van Boekel (CDA)
P.J.W. Cobussen (BN&M)
J.G.M. Bril (GL)
F. Engelen (BN&M)

J.B. Heijsen (GL)
D.W.A.C. Schaftenaar (CDA)
S. Versluijs (PvdA)
G.P.B. Woutersen (WD)

Voorstel

Opening.

02
03

ínhoud

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

BW19.00231

Spreekrecht burgers (exclusief
onderwerpen deelsessies)
Agenda van de openbare vergadering Stel de agenda vast.
van de commissie Ruimte van 7 mei
2019

Besluit
De voorzitter opent de vergadering
om 19.30 uur.
Hier wordt geen gebruik van
gemaakt.
Besluit:
Conform voorstel.
Opmerkingen/toezeggingen: geen

Agenda-

Reg.nr.

ínhoud

Voorstel

Besluit

atl9000715,
IN19.01379

Hoorzitting bestemmingsplan
Kerkplein 1-3 Beuningen.

Neem kennis van de informatie.

Zie videoregistratie.
Besluit: n.v.t.

____

04

Opmerkingen/toezeggingen: er
wordt geen gebruik gemaakt van de
mogelijkheid zienswijzen toe te
lichten.

05

06

atl8003663,
atl8003668,
atl8003670,
8118003679,
atl8003681,
atl8003683,
atl8003684,
atl8003686,
atl9000534,
atl9000715,
atl9000731,
atl9000732,
atl9000733,
BW18.00547,
BW19.00196,
IN19.01379,
UI19.00899
UI18.08783,
UI19.02446

Raadsvoorstel Vaststelling
bestemmingsplan Kerkplein 1-3
Beuningen.

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

Zie videoregistratie.
Besluit:
Het voorstel kan als hamerstuk naar
de raad van 21 mei 2019.
Opmerkingen/toezeggingen: geen
Zie videoregistratie.

Presentatie Verkenning en vervolg
Neem kennis van de informatie.
aanpak Houtduiflaan Z Burgemeester
Geradtslaan.

Besluit:
Conform voorstel.

Agenda
punt

Reg.nr.

ínhoud
-Tussenstand verkenning
herinrichting Houtduiflaan
-Financiering en aanpark
Burgemeester Geradtslaan f
Houtduiflaan

Voorstel

Besluit
Opmerkingen/toezeggingen:
Naar aanleiding van de vraag of de
richting die geschetst wordt de
commissieleden aanspreekt, komen
van verschillende fracties de
volgende suggesties en
aandachtspunten naar voren:
«
Voorkeur voor formele
fietspaden i.p.v.
fietssuggestiestroken in de
Geradtslaan en Haagstraat.
«
Voorkeur voor 30-kmregime op Geradtslaan, zoals in
2010 al door de commissie is
aangegeven. Het probleem hierbij
is dat de inrichting van een 30km-weg overlast geeft voor de
lijnbus.
»
Om de prioritering in de
uitvoering A (fietsoversteek van
Suchtelen-Houtduiflaan) en B
(kruising HoutduiflaanGeradtslaan) om te draaien.
«
Voorkeur voor rotonde
boven andere oplossingen.
»
Positie zebrapad
Geradtslaan t.h.v. Kindervreugd.
*
Aandacht voor veiligheid
voetgangers en fietsers; daarvoor
opties waarbij fietsers voorrang
hebben.

Agenda
punt

Reg.nr.

ínhoud

Voorstel

Besluit
»

Route vrachtverkeer
vanuit centrum.

Wethouder De Klein zegt toe bij de
uitwerking te onderzoeken hoe de
voorkeur voor een rotonde
gefinancierd kan worden, te kijken
naar de veiligheid van fietsers op de
kruising en andere oversteekpunten
op de Geradtslaan en Houtduiflaan,
en hiervoor met een voorstel te
komen.

07

atl9000779,
atl9000858,
BW19.00191,
INT19.0039

Raadsvoorstel Plussenbeleid
Beuningen.

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

Zie videoregistratie.
Besluit:
Het voorstel kan als bespreekstuk
naar de raad van 21 mei 2019.
Opmerkingen/toezeggingen:
»
Wethouder De Klein zegt
toe te kijken naar de formulering
in het raadsvoorstel in verband
met het eerder in een
amendement Bestemmingsplan en
plan MER Geerstraat 16 en
Begijnenstraat vastgelegde
maximale aantal m2-ers
bedrijfsoppervlakte (vraag dhr.
Ten HaaO.
»
Wethouder De Klein zegt

Agenda-

Reg.nr.

ínhoud

Voorstel

Besluit

____

een schriftelijk antwoord toe op
de vraag van dhr. Ten Haaf of een
bedrijf dat een aanvraag heeft
ingediend voor uitbreiding deze
aanvraag uitbreiden.

08

atl9000807,
atl9000808,
atl9000809,
BW19.00205,
IN19.01911,
IN19.02228,
IN19.02364,
IN19.02559,
IN19.02885,
INT19.0284

Bespreking van en advisering over
verbonden partijen.
a. Omgevingsdienst Regio Nijmegen
(ab)
1 reactie ODRN op aanbevelingen
van B&W (IN19.01911)
2 Annotatie Algemeen Bestuur ODRN
4 april (INT19.0284)
3. Begroting 2020 en
meerjarenraming 2021-2023.
(IN19.02364)
4. B&W-voorstel Jaarverslag VTH
2018, Uitvoeringsprogramma VTH
2019.
b. Mam (ab)
b2 Jaarverslag 2018, Eerste
wijziging van de begroting 2019,
Begroting 2020 en meerjarenraming
2021-2013

Neem kennis van de informatie.

Zie videoregistratie.
Besluit:
Conform voorstel.
Opmerkingen/toezeggingen:
ODRN
*
Wethouder De Klein zegt
toe in de Maas en Waler extra
aandacht te besteden aan de
mogelijkheden voor
klachtmeldingen op alle niveaus.
«
Wethouder De Klein zegt
over de strategische discussie in
het AB en DB toe dat hij de
commissie zal informeren over
inhoudelijke wijzigingen en over
de werkwijze van de ODRN. Hij
wil de directeur te zijner tijd
graag uitnodigen om de
veranderingen uit te leggen.
Mam
De commissie spreekt hierover in een
besloten deel.

Agenda
punt

Reg.nr.

ínhoud

Voorstel

Besluit

c. Gemeenschappelijk Orgaan Regio
Arnhem Nijmegen.
Zie videoregistratie.
09

atl9000560,
atl9000561,
atl9000562,
atl9000564,
atl9000568,
atl9000587,
atl9000736,
atl9000737,
atl9000748,
atl9000754,
BW19.00142,
BW19.00216

Besluitenlijsten van de openbare
vergadering van de commissie
Ruimte van 26 februari en 26 maart
2019.

Stel de besluitenlijsten vast.

Besluit:
Conform voorstel.
Opmerkingen/toezeggingen:
De actielijst wordt doorgelopen en
geactualiseerd.
- Wethouder De Klein informeert de
commissie erover dat zich voor het
plan van een Ecowijk een CPO heeft
gemeld en dat vanmorgen is besloten
hiervoor een intentieverklaring af te
geven. Een verklaring waarmee de
CPO subsidie aan kan vragen bij de
provincie voor de door hen te maken
proceskosten..
- Wethouder De Klein vraagt
wanneer de commissie de aanpassing
van legeskosten bij
verduurzamingsmaatregelen wil
vaststellen, bij de legesverordening
die in december wordt vastgesteld of
in september op basis van drie
maatregelen die nu uit het
onderzoek naar voren komen.

Agenda
punt

Reg.nr.

ínhoud

Voorstel

Besluit
De commissie geeft aan het in
september te willen.
- Wethouder De Klein geeft aan dat
er enige stagnatie is vanuit de
initiatiefnemers van het Initiatief ‘t
Ruyterpark.
- Wethouder De Klein houdt met
betrekking tot het proces
Omgevingswet een pleidooi om
aanwezig te zijn bij belangrijke
bijeenkomsten over het onderwerp
en zal deze oproep expliciet herhalen
in de Agendacommissie Plus. Er
ontstaat een discussie in de
commissie en dhr. Ten Haaf pleit
ervoor om wat besproken wordt in
de agendacommissie ook openbaar te
maken.
- Wethouder Plaizier is niet aanwezig
om de commissie te informeren over
het gesprek met het
Centrummanagement over de
kwaliteit van de openbare ruimte.
Wethouder De Klein zegt daarom een
schríftelijke reactie toe.
- Voor wat de toezegging dat de raad
wordt betrokken bij het formuleren
van de uitgangspunten voor de MER
zegt wethouder De Klein toe dat de

Agenda
punt

Reg.nr.

ínhoud

Voorstel

Besluit
raad een uitnodiging ontvangt om
deel te nemen aan een
raadswerkgroep . Hij geeft aan dat
intern wordt gekeken welke stappen
zowel inhoudelijk als in de
uitvoering gezet moeten worden om
te komen tot de MER. Die stappen
worden in een brief aan de raad
bekend gemaakt.
- De moties van de Motiemarkt
kunnen van de toezeggingenlijst. Het
college informeert de
raad/commissies periodiek.

Informatieverstrekking uit college
van burgemeester en wethouders:
- Zandwinning Hl.
- Zandwinning Beuningse Plas.
- Streefbeeld TPN-West
- Voortgang Asdonck

10

11

atl9000481,
atl 9000482,

Ingekomen stukken en
mededelingen:

Neem kennis van de informatie

Neem kennis van de ingekomen stukken en
mededelingen.

Zie videoregistratie.
Wethouder De Klein informeert de
commissie over de sluitingstermijn
voor het indienen van een zienswijze
bestemmingsplan Zandwinning
Beuningse Plas en het akkoord met
Nijmegen over de financiële
afwikkeling. Verder informeert hij
de commissie over het
Kronenburgerforum en over de
toekomst van de papierinzameling.
Zie videoregistratie.
Besluit:
Conform voorstel.

Agenda
punt

Reg.nr.

ínhoud

atl9000483,
atl 9000484,
atl9000608,
atl9000641,
atl9000714,
atl9000804,
atl9000818,
atl9000819,
atl9000820,
atl9000821,
atl9000823,
atl9000874,
atl9000876,
bwl8.00092,
BW19.00106,
BW19.00151,
BW19.00170,
BW19.00173,
BW19.00211,
BW19.00226,
IN18.07679,
IN19.01627,
inl9.02500,
INT19.0257,
INT19.0259,
SCİ7.03723,
UI 19.01174,
UI19.02092,
UI19.02218,

-Brief van B&W inzake stand van
zaken amendement
groenomvormingen 2018
-B&W-voorstel Samenwerking
ruimtelijke adaptie in de regio
Nijmegen
- Brief van B&W inzake geothermie;
onderzoek naar aardwarmte
- Brief van B&W inzake voortgang
motie scheidingsruggen rotondes
- Brief van een inwoner inzake
woningbouw Kennedysingel Winssen
- Brief van B&W inzake aanpak
geplande woningbouw
Kennedysingel Winssen
- B&W-voorstel Regionaal actieplan
hoogwaardige OV-corridors
- Beantwoording vragen over de
Leghe Polder
- Brief van B&W inzake financiering
en aanpak Burg.
Geradtslaan/Houtduiflaan
- Brief van B&W inzake nieuwe
beleidsregels parkeeronheffingen en
overgangsregeling.
- Brief van B&W inzake zandwinning
Beuningse Plas.
- Memo van B&W inzake GREX den

Voorstel

Besluit

Opmerkingen/toezeggingen:
Wethouder De Klein beantwoordt
vragen over Uitvoeringsplan Linten
Ewijk (dhr. Bijmans), inzake stand
van zaken amendement
groenomvormingen 2018 (dhr.
Groenen), parkeerproblematiek bij
de scholen in het algemeen (dhr. Ten
Haaf) en tijdelijke
omgevingsvergunning In de Kas
(dhr. Martinus).
Zie videoregistratie.

Agenda-

Reg.nr.

ínhoud

Voorstel

UI19.02316,
UI19.02366,
UI19.02443,
UI19.02447,
UI19.03100,
UI19.03772

Elt
- Brief van B&W inzake Stand van
zaken motiemarkt
- Informatienota Raad: Regionale
adaptiestrategie (RAS)
- B&W-voorstel Uitvoeringsplan
Linten Ewijk.
- B&W voorstel
Ontwerpbestemmingsplan
Hommelstraat 2 Beuningen.
-B&W- voorstel Tijdelijke
omgevingsvergunning In de Kas.
-Schríftelijke vragen BN&M over
parkeersituatie De Dromedaris
-Schríftelijke vraag BN&M over de
urgentie beleid Vrijetijdseconomie
- Schríftelijke vraag advies
Gebiedsraad Locatieplan grootschalig
opwek Zon en Wind
Vaststelling bestemmingsplan Steeg
De mate van besluitrijpheid te bepalen, te adviseren
lb Ewijk
over vervolg (terugkomen in commissie,
bespreekstuk/hamerstuk raad).

Besluit

Punt

12

atl8002777,
atl8002778,
atl8002779,
atl9000052,
atl9000053,
atl9000054,
atl9000055,
atl9000056,
atl9000750,
atl9000751,

Besluit:
Het voorstel kan als hamerstuk naar
de raad van 21 mei 2019.
Opmerkingen/toezeggingen: geen
Zie videoregistratie.

10

Agenda
punt

Reg.nr.

ínhoud

Voorstel

Besluit

BW18.00081,
BW19.00198
13

Rondvraag.

«

Dhr. Groenen stelt de
verantwoordelijkheid van de
huisvesting van arbeidsmigranten
' aan de orde.
«
Dhr. Bijmans stelt vragen
over de parkeerproblematiek bij
Overmars.
Wethouder De Klein zegt toe deze
schríftelijk te beantwoorden.
»
Dhr. Bijmans vraagt of
op de nieuwe speelplaats in
Winssen een picknicktafel of een
bankje kan worden geplaatst.
Wethouder De Klein zegt hierover
een schriftelijke reactie toe.
«
Dhr. Van Teeseling
vraagt naar de stand van zaken
van Operatie Steenbreek. Is
beantwoord door
portefeuillehouder.
»
Dhr. Heijmans stelt
vragen over afvalscheiding bij
verenigingen, scholen,
dorpshuizen etc., waar dat niet
goed zou gebeuren,
herplantbeleid in Beuningen n.a.v.
berichting over massale
bomenkap in Nederland,
hardrijders op de Viermorgen en

11

Agenda
punt

Reg.nr.

Voorstel

Besluit
berichten over een studie naar een
buslijn tussen Grave en Wijchen
die mogelijk ook naar de
gemeente Beuningen komt. De
vragen worden beantwoord door
de portefeuillehouder. Wat de
buslijn betreft zal het college nog
met een reactie komen.
»
Dhr. Ten Haaf vraagt
naar stand van zaken van
oplossingen voor vermindering
van de verkeerssnelheid op de
Trajanussingel. Is beantwoord
door portefeuillehouder. Hij zegt
in gesprek te zijn met de
bewoners en dat er in
gezamenlijkheid aan een
oplossing wordt gewerkt.
De voorzitter sluit de vergadering om
22.15 uur.

Sluiting.

14

Bijlagen
1.

ínhoud

Presentatie verkenning aanpak Houtduiflaan-Burg.Geradtslaan. (atl9001171)

Aldus vastgesteld in de vergadering van de commissie Ruimte van 11 juni 2019.

de voorzii
Opmerkingen/toezeggingen

12

Datum vergadering

Onderwerp

Datum afdoen en door wie

Eventuele opmerkingen
i-ilC DljlugL 1. IVICĪĪIO KuaCrj OnuWC^)

toesturen aan commissie cn-fractics.

Asdoncktcrrein. (INT17.0660)
De fracties willen-graag antwoord op de
vraag hoe het college denkt om te gaan
met Bcuningen on Ioe/ 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 cn-mformaëe
over do voortgang van het project.
20 11 2018;
In raadsplanning definitieve
besluitvorming doorgcschovcn-naar
april (bestemmingsplan). Programma
van-eisen en informatie over de
voortgang van het project blijft februari,
zoals in oktober toegezegd.

13

18 december 2018

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

Nagaan of cr in december 2018 oen schriftclijlcc
terugkoppeling over do 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:
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

26 02 2019:
Be-commissieR-uimte-adviseert-de
Agendacommissie het onderwerp voor
de-eommissievergadering-van 7 mei te
agenderen.
Portefeuillehouder De Klein

14

14 mei 2018

25 september 2018

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--2Q-18 :
Wethouder De Klein verwijst door naar
de commissicbchandcling FAZ van 21
november.
18 12 2018:
In de raad van A december is besloten
onderzoek te doen naar andere
legcstarieven wanneer
de activiteit bijdraagt-aan
duurzaamheid van de
gemeente Beuningcn. Er is toen ook
toegezegd dat er bij de vaststellingen
de aangepaste verordening op wordt
teruggekomen in hoeverre dit met
terugwerkendc kracht kan worden
ingevoerd. Deze verordening wordt zo
snel als mogelijk aangeboden.
29 01 2019:
Verzoek om het onderwerp-op de
raadsplanning te plaatsen.

15

ODRN komt rond september met
beleidsstuk dat wordt verwerkt in de
legesvcrordening 2020. De wethouder
zegt toe de opmerking van dhr. Ten
Haaf dat dit niet conform eerdere
toezeggingen is, te bespreken in het
college.
26 02 2019:
Wethouder De Klein zegt toe zo-snel
mogelijk te komen met een quick scan
van kleinere- projecten van particulieren
waarbij de legeskostcn duurder zijn dan
de investering (b.v. warmtepompen).
Hij bekijkt of voor deze ldcincrc
investeringen voor-de zomer een
voorstel aangeboden kan worden.

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

07-05-2019:
Het voorstel hierover wordt voor de
raad van september aangeboden.
18-12-2018:
Er vinden gesprekken plaatst met de
initiatiefnemers over de mogelijkheid
van een hondenuitlaatplek.
29-01-2019:
Het realiseren van een
hondenuitlaatplek wordt naar voren
gehaald.
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18-deoember-20-l-8

18 december-20-1-8

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

Georganiseerde en regelmatige informatie
uitwisseling gemeenteraden-van-Betmingcn en
Nijmegen over Groene Delta

Wethouder De Klein

Griffie

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.
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:
De griffies hebben afgesproken dat ze
elkaar zullen informeren en dat de
raden in de informaticuitwisseling
worden meegenomen. Er wordt meer
duidelijkheid gevraagd over de
momenten-wanneer.
26-02 2Q1Ŵ
De bewonersbijccnlcom3t en de
bedrijvcnbijccnkomst
(marktconsultatie) gaan waarschijnlijk
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18 december 2018 Z
29 januari 2019

18december-2018

Overgangsregeling betreffende het
parkccrontheffíngsbelcid.

Proces Omgevingswet:
- Bekijken of de in de-collegebrief over het proces
genoemde casus initiatief kleinschalige-feereatie
vervangen kan worden.
- Uitnodigen-van-inwoners,- stakeholders en
praktijkdeskundigen bij werksessies.

Wethouder Plaizicr

Wethouder De Klein

hot 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:
-----Verzoek om het onderwerp
kleinschalige recreatie te vervangen
voor-een andere casus voor de
werksessie van-februari.
-----Koersdocumcnt Omgevingswet in
raadseyelus september.
26 02 2019:
Wethouder-De Klein wil de conclusies
uit de bijeenkomst met ondernemers
over de-vrijetijdseconomic op 11
februari graag op korte termijn delen
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29 januari 2019

Herinrichting Houtduiflaan:
----- schriftelijke beantwoording-vraag-naor-het
beschikbare-buéget;
----- inhoudelijke-bespreldng-in-eonunissic van het
plan met de-varianten-(o-Q- vrijliggendc
fietspaden langs Houtduiflaan-);

Wethouder De Klein

26 februari 2019

------------ Gevolgen door provincie toegestane
maximale tiphoogte XL-windturbines voor het
Engie terrein (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 cvt. nader
geïnformeerd willen worden ter voorbereiding
op-de-bespreking-van het raadsvoorstel.
De volgende-mogelijkhcden worden door de
voorzitter genoemd»
o---- Bezoek aan windmolen
o---- Inloopavond/informatieavend;
De griffie brengt-dit aanbod nog een keer
onder de-aandaeht van de raads- en
commissieleden.
Terugkoppeling gesprek wethouder Plaizier met

Wethouder De Klein

26 februari 2019

Wethouder Plaizier

in een 3essic in de commissie Ruimte.
Do griffie bekijkt samen met de
organisatie hoe de vrijetijdseconomic
en bevoegdheden raad-collcge
(uitnodigen spreker) ingepland kunnen
worden?
26 QS 201-9”
Het college wil graag zo snel mogelijk
een korte presentatie geven. Daarbij
zegt wethouder De Klein toe de hele
Geradt3İQûn-dûarbij-integraal mee te
nemen.

07-05-2019:
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26 februari 2019

26-februari 2019

26 maart 2019

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.
De commissie vraagt naar de mogelijkheden voor
een werkbezoek. De griffie neemt het initiatief.
Er komt een informatiebrief van hot college over
onderzoek-naar geothermic en aardwarmte, en de
rol van de gemeente Bcuningcn.
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 mccgeven dat-zonneveldcn ook
onderdeel-worden van de MER (waarvoor een
MER procedure niet gebruikelijk is).
Er zijn meer coöperaties mogelijk dan
Encrgievoord.
Er komt een nieuw raadsvoorstel voor de raad
van 9 april met nieuwe beslispunten met-daarbij
de motivatie en verwijzingen-naar hct-aá-vies-van
de Gebiedsraad.

Griffie/wethouder De Klein

Schríftelijke beantwoording van de
vraag.
26-03-2019, Griffie: werkbezoek
opgenomen op de lijst van in te plannen
bijeenkomsten/werkbezoeken etc. van
Agendacommissie.

Wethouder De Klein

Wethouder De Klein

07-05-2019:
De raad ontvangt een uitnodiging om
deel te nemen aan een raadswerkgroep
voor het formuleren van de
uitgangspunten voor de MER. Intern
wordt gekeken welke stappen zowel
inhoudelijk als in de uitvoering gezet
moeten worden om te komen tot de
MER. Die stappen worden in een brief
aan de raad bekend gemaakt.

2010-toesturen aan commissieleden
7 mei 2019

Aanpak verkeersknelpunten Houtduiflaan-Bgm
Geradtslaan: bij de uitwerking onderzoeken hoe de

Wethouder De Klein
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7 mei 2019

7 mei 2019

7 mei 2019

voorkeur van de commissie voor een rotonde
gefinancierd kan worden, te kijken naar de veiligheid
van fietsers op de kruising en andere oversteekpunten,
en hiervoor met een voorstel te komen.
Plussenbeleid:
* aanpassing formulering in het raadsvoorstel in
verband met het eerder in een amendement
Bestemmingsplan en plan MER Geerstraat 16 en
Begijnenstraat vastgelegde maximale aantal m2-ers
bedrijfsoppervlakte.
* schríftelijk antwoord op de vraag of een bedrijf dat
een aanvraag heeft ingediend voor uitbreiding deze
aanvraag uitbreiden na invoering plussenbeleid.
ODRN:
* Extra aandacht in Maas en Waler etc. voor
klachtenlijnen.
* Pfh nodigt t.z.t. directeur ODRN uit om in commissie
een toelichting te geven over de veranderingen als
gevolg van de strategische discussie.
* Schriftelijke beantwoording vragen over de
parkeerproblematiek bij Overmars.
* Schríftelijke reactie of op de nieuwe speelplaats in
Winssen een picknicktafel of een bankje kan worden
geplaatst.

Wethouder De Klein

Wethouder De Klein

Wethouder De Klein

Toezeggingen vanuit de raad
on m onin.

evaluatie toe van-de uitvoering van de
moties m-maartT
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A december 2018

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

26 03 2019 (UI19.02316)
Er- is contact opgcnomcn met de
initiatiefnemer en deze is uitgenodigd
voor een startovcrleg. 5 jaar geleden is
er-een inventarisatie uitgevoerd-naar- de
mogelijkheden van het adoptcren-van
rotondciĥ-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
ingcricht.-Wellicht is er de wens en
mogelijkheid om voor deze ccn-adoptie
mogclijk te maken:
29 01 2019:
De portefeuillehouder gegt een
evaluatie toe van de uitvoering van de
moties-in maart.
26 03 2019 (UI19.02316)
Er hebben diverse gesprekken en
mailwİ33cling plaatsgevonden met
initiatiefneemster. Het idee om een
hondenspcelpark 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
dnnrbij-iş dat initiatiefneemster-graag
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d-december 2018

Unaniem aangenomen motie inzake een proef
markeren van scheidingsruggcn van fiets en
rijbanen op de-retonde-ter hoogte van de
Wilhclminalaan-en-burg. Gerardtslaan
(IN18.07679)

een hondcnspcclpark 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 nicuwe-hondenravotplaats bij de
Begoniastraat is onderzocht door de
initiatiefneemster maar dit terrein is
te ldcin.
-9e ■mogelijkheden bij het Hcuvepark
worden momenteel onderzocht.
29 01 2019;
De portefeuillehouder zegt een
evaluatie toe van de uitvoering van de
moties in maart.
Zie voortgangsbricf-(UI19.0S 218) van
ld maart 2019
26 03 2019 (UI19.02316)
Er İ3 samen met de indienster van de
motie naar de problematiek en
oplossingen gekeken. Dit tcr-plekke bij
twee rotondes op de Wilhelminalaan
(bij de Koningstraat en de
Burgemeester Geradtslaan). Daar zijn
drie mogclijkc oplossingen uit
voortgekomen. In de meivakantie van
2019 wordt groot asfaltonderhoud
uitgevoerd-aan de Wilhelminalaan. Ook
op de rotondeş zijn dan______________

23

herstelwerkzaamheden nodig aan de
slijtlagen. Het bespaart kosten en
vermindert de hinderperiode, als we de
werkzaamheden aan de markeringen en
seheidingsruggen van deze motie dan
gelijktijdig mccncmen-Dit bereiden we
nu voor. Door dit slim te combineren,
verwachten wc met het beschikbare
budget van de motiemarkt mććr te
kunnen doen dan alleen de proeflocatie
rotonde WilhelminalaanBurgemeestcr Geradtslaan. Het is
haalbaar om drie rotondes
aan te pakken; die bij De Balmerd, bij
de Koningstraat cn-bij-de Burgemeester
Geradtslaan. Mogelijk nemen wc zelfs
nog de rotonde met de Leigraaf mee.
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