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T-15 13-2-2018 Fysiek Domein Van Dijk Bp de Werf - meer inzicht in 
processen voor raads- en 
commissieleden

Toezegging jun-20 openstaand De raads- en 
commissieleden meer 
inzicht geven in de 
processen hoe tot dit 
bestemmingsplan is 
gekomen en hen in de 
gelegenheid stellen om 
met alle 
belanghebbenden 
rondom De Werf, ter 
plaatse, in gesprek te 
kunnen gaan over het 
toekomstige 
bestemmingsplan.

Update 4-1-21  De nieuwe 
projectleider zal een nieuwe 
planning maken. Op basis 
daarvan zal een rondgang 
met de raad op de Werf 
worden gepland.
Uiteindelijk zal een nieuw 
bestemmingsplan worden 
opgesteld. Een onderdeel 
daarvan is dat alle 
onderzoeken up to date 
moeten zijn.  Er heeft 
ondertussen een 
kennismaking met de 
wethouder plaatsgevonden. 

T-17 13-2-2018 Fysiek Domein Van Dijk Bp de Werf - overzicht 
houdbaarheidsdatum per soort 
onderzoek 

Toezegging jun-20 openstaand Overzicht maken met de 
houdbaarheidsdatum per 
soort onderzoek, 
behorende bij een 
bestemmingsplan.

Update 04-01-2021: De 
nieuwe projectleider zal een 
nieuwe planning maken. Op 
basis daarvan zal een 
rondgang met de raad op de 
Werf worden gepland.
Uiteindelijk zal een nieuw 
bestemmingsplan worden 
opgesteld. Een onderdeel 
daarvan is dat alle 
onderzoeken up to date 
moeten zijn.  Er heeft 
ondertussen een 
kennismaking met de 
wethouder plaatsgevonden. 



T-182 19-11-2019 Gemeenteraad Van Dijk Notitie Scheendijk: welke legakker 
wel of geen permanente 
bewoning

Toezegging okt-20 openstaand Vóórafgaand aan de 
behandeling van een 
bestemmingsplan voor 
de Scheendijk, met een 
notitie komen waarin 
aangegeven wordt welke 
legakker wel of niet voor 
permanente  bewoning in 
aanmerking komt en 
waarom wel of niet.

04-01-2021: Tijdens het 
proces van de 
totstandkoming van de 
toekomstvisie Scheendijk is 
gebleken dat veel 
ondernemers en bewoners 
enthousiast zijn om 
(kleinschalige) initiatieven te 
gaan ontplooien. Het 
mogelijk permanent 
bewonen van de legakkers 
heeft daarbij de bijzondere 
aandacht van de bewoners. 
Om de ambities uit de 
toekomstvisie, waaronder 
permanente bewoning onder 
voorwaarden, daadwerkelijk 
te kunnen realiseren, zal het 
bestemmingsplan aangepast 
moeten worden. Bij de 
totstandkoming van een 
nieuw bestemmingsplan is 
het provinciaal ruimtelijk 
beleid richtinggevend. Lees 
het hele bericht onder 'Extra 
Informatie'. Verder bent u 
recent geinformeerd over de 
stand van zaken Scheendijk 
middels RIB #91 d.d. 17 
december 2020. (zie onder 
'extra informatie')

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Document
en/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-91-
17-dec-Corona-Kindcentrum-Woonurgentie-
Ambt-org-Groenonderhoud-GGDrU-Scheendijk-
Persp-nota-Landbouw-Recr-sch-en-RMN.pdf

T-243 30-9-2020 Gemeenteraad Van Dijk Advies inwinnen bij Platform 
Gehandicapten SV mbt 
Beleidsplan openbare verlichting

Toezegging mrt-21 openstaand bij de uitvoering van het 
beleidsplan openbare 
verlichting advies 
inwinnen bij het Platform 
Gehandicapten Stichtse 
Vecht

10-11-2020: Dit wordt 
meegenomen met de 
verdere uitwerking van het 
beleidsplan en het op te 
stellen uitvoeringsplan. Hier 
komen wij tzt dan ook nog op 
terug.

T-251 13-10-2020 Fysiek Domein Van Dijk Vraag parkerkeerproblemen 
Portengense Brug beantwoorden

Toezegging nov-20 openstaand Vraag over 
parkeerproblemen als 
gevolg van vrachtauto’s 
op Portengense Brug 
schriftelijk beantwoorden

3-11-2020: Momenteel wordt 
samen met de ondernemers 
gevestigd op de Portengense 
Brug een Plan van Aanpak 
opgesteld voor het 
bedrijventerrein. Daar wordt 
dit punt in meegenomen

T-272 1-12-2020 Fysiek Domein Van Dijk n Q1 van 2021 een peilnotitie 
gebiedsgericht werken aan de 
commissie voorleggen;

Toezegging mrt-21 openstaand in Q1 van 2021 een 
peilnotitie gebiedsgericht 
werken aan de 
commissie voorleggen;

04-01-2021: Peilnotitie volgt 
in Q1 2021.
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