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stand_van_zaken

extra_informatie

Commissie

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 01-06-'21:
https://raadsinformatie.stichtsevecht.n Fysiek Domein
l/documenten-toezeggingen/Update-TDe planning voor het op te
stellen bestemmingsplan De
15-en-T-17-inzake-Bp-De-Werf.pdf
Werf is als volgt. Er wordt
gewerkt aan het opstellen van
een stedenbouwkundig kader.
Door ziekte bij de adviseurs en
tekort aan personele bezetting
m.b.t participatie is vertraging in
het proces opgetreden waardoor
dit meer tijd zal vergen. Het
stedenbouwkundig kader wordt
voorzien van een intensief
participatieproces dat wordt
afgerond met een (digitaal)
werkbezoek van de raad (door
de genoemde vertraging in het
proces verschuift dit naar eind
derde kwartaal 2021).
Lees meer via de link onder
'Extra Informatie’.

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 01-06-'21:
https://raadsinformatie.stichtsevecht.n Fysiek Domein
De planning voor het op te
l/documenten-toezeggingen/Update-Tstellen bestemmingsplan De
15-en-T-17-inzake-Bp-De-Werf.pdf
Werf is als volgt. Er wordt
gewerkt aan het opstellen van
een stedenbouwkundig kader.
Door ziekte bij de adviseurs en
tekort aan personele bezetting
m.b.t participatie is vertraging in
het proces opgetreden waardoor
dit meer tijd zal vergen. Het
stedenbouwkundig kader wordt
voorzien van een intensief
participatieproces dat wordt
afgerond met een (digitaal)
werkbezoek van de raad (door
de genoemde vertraging in het
proces verschuift dit naar eind
derde kwartaal 2021).
Lees meer via de link onder
'Extra Informatie’.

T-182

19-11-2019 Gemeenteraad Van Dijk

T-243

30-9-2020 Gemeenteraad Van Dijk

Notitie Scheendijk: welke
Toezegging
legakker wel of geen permanente
bewoning

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.

Update 01-06-2021: De eerste
verkennende gesprekken met de
provincie Utrecht hebben plaats
gevonden. Daarnaast heeft de
gemeente verschillende pilots
aangemeld voor het provinciale
programma "Vitale
recreatieparken". Het omzetten
van een (voormalig)
recreatiepark naar een
woonbestemming is één van de
in totaal drie pilots aan de
Scheendijk die zijn aangemeld.
03-06-2021 is de eerste
bijeenkomst van de
Klankbordgroep Scheendijk
waarin ook de bewoners zijn
vertegenwoordigt.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.n Fysiek Domein
l/Documenten/Raadsdossiers/raadsinf
ormatiebrieven/RIB-91-17-decCorona-Kindcentrum-WoonurgentieAmbt-org-Groenonderhoud-GGDrUScheendijk-Persp-nota-LandbouwRecr-sch-en-RMN.pdf

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.

Fysiek Domein

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

Fysiek Domein

T-251

13-10-2020 Fysiek Domein

Van Dijk

Vraag parkerkeerproblemen
Toezegging
Portengense Brug beantwoorden

nov-20

openstaand

Vraag over
parkeerproblemen als
gevolg van vrachtauto’s
op Portengense Brug
schriftelijk beantwoorden

T-301

9-2-2021 Fysiek Domein

Van Dijk

Beleidsplan Waardevol Toerisme - Toezegging
het tekort aan
invalidenparkeerplaatsen bij De
Strook inbrengen bij het
Plassenschap (Streekbelangen
e.a.)
De casus van het kappen van
Toezegging
populieren op het landgoed van
Nijenrode evalueren en de raad
van de uitkomst schriftelijk op de
hoogte brengen (GroenLinks)

apr-21

openstaand

Het tekort aan
invalidenparkeerplaatsen
bij De Strook inbrengen
bij het Plassenschap

Fysiek Domein

aug-21

openstaand

Fysiek Domein

aug-21

openstaand

De casus van het
kappen van populieren
op het landgoed van
Nijenrode evalueren en
de raad van de uitkomst
schriftelijk op de hoogte
brengen.
Geen Nota
Gebiedsgericht werken
opstellen, maar
uitsluitend de acties en
afspraken op papier
zetten.

T-339

11-5-2021 Gemeenteraad Van Dijk

T-342

12-5-2021 Gemeenteraad Van Dijk

Geen Nota Gebiedsgericht
Toezegging
werken opstellen, maar uitsluitend
de acties en afspraken op papier
zetten

Fysiek Domein

