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stand_van_zaken

In de nieuwe nota
gebiedsgericht werken
helder uiteen te zetten
hoe het College, ism de
Raad, vorm en inhoud
wilt geven aan
gebiedsgericht werken
en wat daarbij oa de
rollen en taken zijn van
de wijkwethouders,
gebiedsregisseurs en
andere partners in de 12
wijken en dorpen.
voor eind 2020 te komen
met een startnotitie voor
een nieuw en te
actualiseren GVVP;
2. voor eind 2020 een
inventarisatie te maken
van de veelvuldig
gebruikte fietsroutes
door schoolgaande
jeugd, oversteekplaatsen
voor fietsverkeer en
oversteekplaatsen bij
rotondes voor
fietsverkeer en deze te
beoordelen op
verkeersveiligheid;
3. uiterlijk eind 2021 met
een uitgewerkte
inventarisatie te komen
welke
oversteekplaatsen/roton
des gebaat zijn bij
bijvoorbeeld aanvullende
(knipper)verlichting ter
vergroting van de
veiligheid;
4. op basis van deze
inventarisatie uiterlijk
eind 2021 te komen met
een voorstel van
uitbreiding van de
openbare verlichting om
1. een inventarisatie te
maken van de
fietsroutes die zeer
donker zijn en tot
gevaarlijke situaties
kunnen leiden (ten
gevolge van slechte
verlichting dan wel
afwezigheid van
(voldoende)
lichtmasten);
2. op basis van deze
inventarisatie uiterlijk in
april 2021 te komen met
een voorstel voor
uitbreiding van de
openbare verlichting (al
dan niet in samenspraak
met andere overheden,
zoals de Provincie) om
de veiligheid te
vergroten;
3. de uitbreiding van de
openbare verlichting en
de daarmee gemoeide
kosten mee te nemen bij
de kadernota 2022;

16-10-2019: In het voorjaar
is gestart met de oriëntatie
op een vernieuwing van het
gebiedsgericht werken. Dit
proces moet uiteindelijk in
de loop van 2020 leiden tot
een nieuwe Nota
gebiedsgericht werken. Er
wordt dus gewerkt aan een
uitvoering van de motie.

M-31

27-6-2017 Gemeenteraad Van Dijk

Versterking gebiedsgericht
werken (PvdA e.a.)

Motie

aangenomen

openstaand

M-102

30-9-2020 Gemeenteraad Van Dijk

Beleidsplan Openbare verlichting Motie
(M23-1)

aangenomen

openstaand

M-103

30-9-2020 Gemeenteraad Van Dijk

Licht in de duisternis (M23-2)

aangenomen

openstaand

Motie

extra_informatie

Afdeling / behandelend
ambtenaar
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergader Ruimtelijke Ontwikkeling
ingen/Raad/2017/27-juni/19:30/Nr-6-M2-Motie- (Peter Koster)
PvdA-Maarssen-2000-Lokaal-Liberaal-CDAVersterking-gebiedsgericht-werkenAangenomen-1.pdf

Commissie

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergader Buiten (Herman Wiss)
ingen/Raad/2020/30september/19:30/Beleidsplan-openbareverlichting/M-23-1-VVD-e-a-Beleidsplanopenbare-verlichting-2020-aangenomen.pdf

Fysiek Domein

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergader Buiten (Herman Wiss)
ingen/Raad/2020/30september/19:30/Beleidsplan-openbareverlichting/M-23-2-VVD-e-a-Licht-in-deduisternis-aangenomen.pdf

Fysiek Domein

Fysiek Domein

