Nr
T-133

T-223

T-255

Datum

Vergadering

Portefeuilleho Onderwerp
uder
7-5-2019 Gemeenteraad Klomps
Kosten compensatie
parkeerplaatsen Loenen

15-7-2020 Gemeenteraad Klomps

14-10-2020 Fysiek Domein

Klomps

T-257

4-11-2020 Gemeenteraad Klomps

T-260

11-11-2020 Gemeenteraad Klomps

Aanleiding

Gepland

Besluit

Status

Tekst

stand_van_zaken

extra_informatie

Commissie

Toezegging

sep-19

openstaand

De kosten voor de
compensatie
parkeerplaatsen in
Loenen dekken uit de
opbrengst verkoop Beek
en Hoff

Update 1-12-2020 Onlangs
hebben wij onderzoek laten
uitvoeren naar de
parkeerdruk in de omgeving
van Beek & Hoff. Op basis
van de uitkomsten van dit
onderzoek kunnen we
concluderen dat we geen
extra parkeerplaatsen
hoeven te compenseren.
Hierover moet nog wel
besluit genomen worden.
Daarnaast zal de toegang tot
en de inrichting van de
parkeerstrook nog kosten
met zich meebrengen.

Fysiek Domein

Als onderdeel naar
Omgevingsvisie toe met raadsleden startdocument opstellen
mbt identiteitsvraag

Toezegging

sep-20

openstaand

Update: 20-1-2021: is
besproken in de informatieve
commissie 19-1-2021.

Fysiek Domein

Vraag over onderhoud aula's
begraafplaatsen beantwoorden

Toezegging

nov-20

openstaand

Toezegging

dec-20

openstaand

Mobiliteitsbeleid voorleggen aan
raad

Toezegging

dec-21

openstaand

In 2021 een
mobiliteitsbeleid aan de
raad voorleggen

De commissie schriftelijk
informeren over
programma van eisen
voor nieuw- en verbouw
MFC Vreeland.
Het rapport van het
parkeeronderzoek bij de
parkeerplaats bij het vm.
gemeentehuis in Loenen
aan de Vecht naar de
raad sturen;
De omwonenden van het
Zandpad informeren over
de stand van zaken met
betrekking tot het
realiseren van een
fietsstraat op het
Zandpad
Een update over de
schoolzone in Loenen
aan de Vecht naar de
raad sturen

Update 20-1-2021:
inventarisatie achterstallig
onderonderhoud is eind 2020
geweest.
10-11-2020: de offerte voor
het behoefteonderzoek naar
woonwagenstandplaatsen is
binnen. E.e.a. moet eerst
nog langs de PHO’s. Naar de
raad: Q2 2021
Update 20-11-2020: In
januari komt de startnotitie in
de raad, indien akkoord
zullen in het 4e kwartaal van
2021 de concepten aan de
raad worden voorgelegd.

Fysiek Domein

Woonwagenbeleid

Als onderdeel naar de
Omgevingsvisie toe
samen met raadsleden
startdocument opstellen
ter voorbereiding op
identiteitsvraag en in een
informatieve commissie
bespreken.
Schriftelijk terugkomen
op de vraag over het
onderhoud van de aula’s
op de begraafplaatsen.
Schriftelijk terugkomen
op de vraag wanneer het
college met het
Woonwagenbeleid naar
de raad komt;

T-290

2-2-2021 Fysiek Domein

Klomps

Toezegging
Commissie informeren over
programma van eisen nieuw- en
verbouw MFC Vreeland

mei-21

openstaand

T-291

2-2-2021 Fysiek Domein

Klomps

Rapport parkeeronderzoek
parkeerplaats bij het vm.
gemeentehuis in Loenen aan de
Vecht naar de raad sturen

Toezegging

feb-21

openstaand

T-292

2-2-2021 Fysiek Domein

Klomps

Omwonenden Zandpad
informeren over de stand van
zaken m.b.t.het realiseren van
een fietsstraat op het Zandpad
(Lokaal Liberaal)

Toezegging

feb-21

openstaand

T-293

2-2-2021 Fysiek Domein

Klomps

Update schoolzone in Loenen aan Toezegging
de Vecht naar de raad sturen
(CDA)

feb-21

openstaand

Fysiek Domein

Fysiek Domein

Fysiek Domein

Fysiek Domein

Fysiek Domein

Fysiek Domein

T-294

2-2-2021 Fysiek Domein

Klomps

Toezegging
In maart een update over
betrokkenheid RAVU en het
aspect veiligheid in het kader van
het onderzoek naar een
alternatieve oprit nabij Haagstede
(PvdA)

mrt-21

openstaand

T-295

2-2-2021 Fysiek Domein

Klomps

Schriftelijk terugkomen op de
stand van zaken m.b.t. tot motie
59-2, de compensatie van
vervallen parkeerplaatsen
Dorpsstraat in Loenen (Het
Vechtse Verbond)

Toezegging

feb-21

openstaand

T-296

2-2-2021 Fysiek Domein

Klomps

Raad informeren over aanpassing Toezegging
van de helling van de brug over
de Nieuwe Wetering bij
Nieuwersluis zodra de
gesprekken met Rijkswaterstaat
zijn beëindigd (CDA)

mrt-21

openstaand

T-306

2-3-2021 Schrift.vragen

Klomps

Reactie college op Ruimtelijke
Strategie Utrecht 2040 en
standpunt raad mbt windmolens
t.k. naar raad (Lokaal Liberaal)

Toezegging

apr-21

openstaand

T-320

2-3-2021 Gemeenteraad Klomps

Toezegging
Gezamenlijk met de
portefeuillehouder r.o. in gesprek
gaan met de erven van de heer
Ammerlaan en de ontwikkelaar
over plannen Zogweteringlaan
ong. (naast 2) en Gageldijk ter
hoogte van 119 in Maarssen.
(Lokaal Liberaal)

apr-21

openstaand

In maart met een update
komen over
betrokkenheid RAVU en
het aspect veiligheid in
het kader van het
onderzoek naar een
alternatieve oprit nabij
Haagstede
Schriftelijk terugkomen
op de stand van zaken
met betrekking tot motie
59-2, de compensatie
van vervallen
parkeerplaatsen
Dorpsstraat in Loenen

Fysiek Domein

Raad informeren over
aanpassing van de
helling van de brug over
de Nieuwe Wetering bij
Nieuwersluis zodra de
gesprekken met
Rijkswaterstaat zijn
beëindigd
In de beantwoording aan
Lokaal Liberaal: Reactie
college op de Ruimtelijke
Strategie Utrecht 2040,
inclusief het standpunt
van de raad met
betrekking tot
windmolens, ter
kennisname van de raad
brengen
Gezamenlijk met de
portefeuillehouder r.o. in
gesprek gaan met de
erven van de heer
Ammerlaan en de
ontwikkelaar over
plannen Zogweteringlaan
ong. (naast 2) en
Gageldijk ter hoogte van
119 in Maarssen.

Fysiek Domein

Fysiek Domein

https://raadsinformatie.stichtsevecht. Fysiek Domein
nl/Documenten/Schriftelijkevragen/ex.-art.-41-vragen-rvo/007Antw-vr-Raadsvoorstel-gemeenteUtrecht-Op-weg-naar-eenRuimtelijke-Strategie-Utrecht-2040Bas-Verwaaijen-Lokaal-Liberaal20210302.pdf
Fysiek Domein

T-321

2-3-2021 Gemeenteraad Klomps

Een terugkoppeling raad geven
over het gesprek met de
gedeputeerde op 9 maart 2021
over de verkeersveiligheid op de
N402 nabij Sportpark De Heul.
(GroenLinks)

Toezegging

mrt-21

openstaand

Een terugkoppeling aan
de raad geven over het
gesprek met de
gedeputeerde op 9 maart
2021 over de
verkeersveiligheid op de
N402 nabij Sportpark De
Heul.

T-322

9-3-2021 Fysiek Domein

Terugkomen bij raad op
herprioritering van
werkzaamheden en beschikbare
capaciteit voor de invoering van
de Omgevingswet (VVD e.a.)

Toezegging

apr-21

openstaand

Bij de raad terugkomen
op de herprioritering van
werkzaamheden en
beschikbare capaciteit
voor de invoering van de
Omgevingswet. N.a.v.
bespreking Rapport
Rekenkamercommissie
over invoering
Omgevingswet
De vraag of de kosten
van de blauwe zone in
Breukelen vergelijkbaar
zijn met Bisonspoor en
omliggende wijken
schriftelijk beantwoorden.

Fysiek Domein

Schriftelijk terugkomen
op de vraag of er
rekening is gehouden
met aanrijtijden voor de
ambulance.
Voor de aanleg van de
fietsstraat op het
Zandpad komt een
nieuwe planning naar de
raad.
Schriftelijk terugkomen
op de vraag van
GroenLinks over een
terugkoppeling van de
jaarlijkse controle.

Fysiek Domein

Klomps

T-327

23-3-2021 Informatieve cie Klomps

De vraag of kosten blauwe zone Toezegging
Breukelen vergelijkbaar zijn met
Bisonspoor en omliggende wijken
schriftelijk beantwoorden (Samen
Stichtse Vecht).

apr-21

openstaand

T-328

23-3-2021 Informatieve cie Klomps

Schriftelijk terugkomen op de
vraag inzake aanrijtijden
ambulance (PvdA)

Toezegging

apr-21

openstaand

T-329

23-3-2021 Informatieve cie Klomps

Nieuwe planning aanleg
fietsstraat op het Zandpad naar
de raad (Lokaal Liberaal).

Toezegging

apr-21

openstaand

T-333

30-3-2021 Gemeenteraad Klomps

Beheerbeleidsplan civiele
kunstwerken 2021-2025 Schriftelijk terugkomen op de
vraag van GroenLinks over
jaarlijkse controle

Toezegging

mei-21

openstaand

Update 23-3-2021: Het
gesprek tussen JW Klomps
en gedeputeerde
Schaddelee is geweest,
daarin is afgesproken dat we
ambtelijk verder gaan met
het bedenken van
maatregelen die de
verkeersveiligheid rond
sportpark De Heul op korte
termijn verbeteren. 24-3 is
hier een geprek over met
een medewerker van de
provincie. Verwacht wordt
dat we over een week of 3
onze bestuurders (JWK en
Schaddelee) kunnen
inlichten over onze
bevindingen. Derhalve
kunnen we over een week of
4-5 de raad over de
uiteindelijke maatregelen
informeren

Fysiek Domein

Fysiek Domein

Fysiek Domein

Fysiek Domein

