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extra_informatie
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M-31

27-6-2017 Gemeenteraad Van Dijk

Versterking gebiedsgericht
werken (PvdA e.a.)

Motie

aangenomen

openstaand

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.

Update 14-5-2021: De
herijking van de
“Uitgangspunten, afspraken
en acties gebiedsgericht
werken” zal in Q4 2021 aan
uw raad worden
aangeboden. Eerste stap in
het proces was het
behandelen van een peilnota
gebiedsgericht werken in de
raadscommissie Fysiek
domein op 13 april 2021. De
peilnota bevatte de
resultaten uit een
interviewronde in de zomer
en najaar van 2020 met de
woordvoerders van de
fracties.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verg Fysiek Domein
aderingen/Raad/2017/27-juni/19:30/Nr-6M2-Motie-PvdA-Maarssen-2000-LokaalLiberaal-CDA-Versterking-gebiedsgerichtwerken-Aangenomen-1.pdf

M-103

30-9-2020 Gemeenteraad Van Dijk

Licht in de duisternis (M23-2)
VVD e.a.)

Motie

aangenomen

openstaand

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;

Update 23-04-2021: Om een
goed beeld te hebben van de
plekken waar de verlichting
niet aan de norm voldoet en
de omvang hiervan te
bepalen is het nodig om een
verlichtingsscan uit te
voeren. Nu is recent
gebleken dat door een
probleem met de daarvoor
benodigde software deze
scan pas eind april/ begin
mei uitgevoerd kan worden.
Deze gegevens zijn nodig
om te kunnen bepalen of en
zo ja wat er dan aan extra
verlichting bijgeplaatst moet
worden. Wij verwachten dan
ook dat wij halverwege juni
hier duidelijk over kunnen
geven. Als gevolg hiervan
zal het niet mogelijk zijn de
mogelijke uitbreiding van de
openbare verlichting en de
daarmee gemoeide kosten
mee te nemen bij de
kadernota 2022. Dit zal dan
ook separaat gemeld gaan
worden.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verg Fysiek Domein
aderingen/Raad/2020/30september/19:30/Beleidsplan-openbareverlichting/M-23-2-VVD-e-a-Licht-in-deduisternis-aangenomen.pdf

M-124

30-3-2021 Gemeenteraad Van Dijk

KNIL graven (M17-1) (Lokaal
Liberaal)

Motie

aangenomen

openstaand

1. de graven van de 1e
generatie Molukse KNILveteranen een
bijzondere status te
verlenen, in overleg met
nabestaanden en/of
vertegenwoordigers van
de Molukse
gemeenschap;
2. met een voorstel te
komen ter dekking van
de wegvallende
legesinkomsten;

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verg Fysiek Domein
aderingen/Raad/2021/30-maart/19:30/M-171-Lokaal-Liberaal-inzake-KNIL-gravenaangenomen.pdf

