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Stand van zaken motiemarkt

Geachte raad,
Op 27 september 2018 heeft uw raad voor de derde keer een politieke ideeënmarkt oftwel
motiemarkt georganiseerd. De bedoeling van deze markt is om inwoners op een creatieve manier te
betrekken bij uw besluitvorming. Dit deden zij door ideeën aan u voor te leggen die onze gemeente
mooier, groener, veiliger of socialer maken. In deze brief informeren wij u over de voortgang van
deze moties.
Vaststellen moties
In de raad van 4 december 2018 zijn met betrekking tot de motiemarkt 5 moties
ingediend en aangenomen. Voor uitwerking van de moties is een budget beschikbaar gesteld van C
10.000,-. Er is per motie een budget vastgesteld. We proberen de uitvoering van de moties zoveel
mogelijk binnen dit budget te laten plaats vinden.
Onderzoek mogelijkheden tot adopteren van rotondes
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.
Onderzoek mogelijkheden tot realisatie hondenspeelveld
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 daarbij is dat initiatiefneemster graag een hondenspeelpark in combinatie
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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
Beweegplek in de uiterwaarden
De stichting heeft veel voorbereidend werk gedaan. Het idee is al afgestemd met het Dijkmagazijn,
Provincie en Stichting Landschapsbeheer Gelderland en het ontwerp is uitgewerkt. De wens is om
een beweegplek in de uiterwaarde buitendijks te realiseren. Dit is een gevoelig gebied; een
zogenoemd natura 2000 gebied. Hierdoor moeten in ieder geval het Waterschap en wellicht ook
Rijkswaterstaat en de Provincie toestemming voor de beweegplek geven. De stichting heeft
gesprekken gevoerd met het Waterschap. Helaas gaat een beweegplek op de plaats die zij voor ogen
hebben niet lukken. De reden daarvan is dat de kleilaag te dun is om verantwoord de palen daarin
op natuurlijke wijze (drillen) te verankeren. Dit betekent dat er gezocht wordt naar een andere
locatie.
Roze dag in Beuningen
De contactpersoon vanuit de gemeente heeft een aantal keer contact gezocht met initiatiefnemer.
Het is tot nu toe niet gelukt om een afspraak in te plannen. Er is nog geen reactie van
initiatiefnemer op een nieuw voorstel voor een datum.
Scheidingsruggen
Hierover is apart een brief met voortgang naar de raad gestuurd. 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 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.
Tot slot
Geconcludeerd kan worden dat een deel van de moties al is opgepakt en uitgevoerd.
Een aantal moties wordt de komende tijd nader uitgewerkt. Mochten zich nieuwe ontwikkelingen
voordoen met betrekking tot de moties, dan wordt u daarover geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
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