
Nr Datum Vergadering Portefeuillehouder Onderwerp Aanleiding Gepland Besluit Status Tekst 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 12-01-2022: Geen wijziging t.o.v. 
09-09-2021. 
Update 10-11-2021: Geen wijziging t.o.v. 
09-09-2021
Update 09-09-2021: Wegens gebrek aan 
capaciteit is geen projectleider 
beschikbaar. Daardoor vertraagt het 
opstellen van een bestemmingsplan. Aan 
vervanging wordt gewerkt. Verwacht tot 
verkiezingen geen actie. Ligt stil
Update 01-06-'21: 
De planning voor het op te stellen 
bestemmingsplan De 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’.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/docu
menten-toezeggingen/Update-T-15-en-T-17-
inzake-Bp-De-Werf.pdf

Fysiek Domein

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 12-01-2022: Geen wijziging t.o.v. 
09-09-2021. 
Update 10-11-2021: Geen wijziging t.o.v. 
09-09-2021
Update 09-09-2021: Wegens gebrek aan 
capaciteit is geen projectleider 
beschikbaar. Daardoor vertraagd het 
opstellen van een bestemmingsplan. Aan 
vervanging wordt gewerkt. Verwacht tot 
verkiezingen geen actie. Ligt stil
Update 07-07-21: de stand van zaken is 
op dit moment ongewijzigd.Update 01-06-
'21: 
De planning voor het op te stellen 
bestemmingsplan De 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). 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/docu
menten-toezeggingen/Update-T-15-en-T-17-
inzake-Bp-De-Werf.pdf

Fysiek Domein
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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.

Update 24 januari 2022: de aanbesteding 
voor de inventarisatie van de inrichting van 
de percelen aan de Scheendijk is gegund 
aan bureau DLV. Zij zijn gestart met 
vooronderzoek en zullen met de 
inventarisatie starten in week 5-2022. De 
inventarisatie zal naar verwachting in juni 
2022 worden afgerond. De informatie die 
met de inventarisatie wordt verzameld 
heeft de gemeente nodig om  de 
Scheendijk te ontwikkelen tot een 
uitnodigend overgangsgebied met een 
meer ‘open’ karakter. Op basis van de 
inventarisatie wordt bepaald of er (en zo ja 
welke) legakkers geschikt zijn voor 
legalisatie van particuliere woningen, 
onder welke voorwaarden en waar 
onwenselijke situaties zijn.
Update 15-11-2021: Momenteel loopt de 
aanbesteding waarin een inventarisatie 
van de huidige situatie gaat plaatsvinden. 
Op basis van deze uitkomsten zal de 
analyse worden gemaakt waarmee 
aangegeven kan worden welke legakker 
wel of niet voor permanente bewoning in 
aanmerking komt. Daarnaast vindt de 
kickoff voor de pilot vitale vakantieparken 
deze maand plaats. Beide initiatieven 
dienen als input voor het op te stellen 
bestemmingsplan/omgevingsplan
Update 13-9-2021: Geen wijzigingen t.ov. 
van 7-7-2021.
U d  0 0 2021  D   

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

Fysiek Domein

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

Update 12-01-22: De problematiek wordt 
opnieuw in kaart gebracht. Antwoord op 
vraag Q1 2022.
Update 13-9-2021: De problematiek wordt 
opnieuw in kaart gebracht. Antwoord op 
vraag Q4 2021. 
Update 12-7-2021: 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
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T-342 12-5-2021 Gemeenteraad Van Dijk Geen Nota Gebiedsgericht 
werken opstellen, maar 
uitsluitend de acties en afspraken 
op papier zetten 

Toezegging aug-21 openstaand Geen Nota 
Gebiedsgericht werken 
opstellen, maar 
uitsluitend de acties en 
afspraken op papier 
zetten.

Update 18-01-2022: Op 16 november 
2021 is de raad via een informatieve 
commissie bijgepraat over de voortgang 
optimalisatie gebiedsgericht werken, 
inclusief de voorstellen die er liggen ten 
aanzien van de rollen en taken. Deze 
worden de komende maanden verder 
aangescherpt i.s.m. met o.a. de 
gemeentelijke organisatie, 
bewonersgroepen en ketenpartners. 
Update 10-11-20211: De gesprekken met 
de afdelingen (tot 1 november 2021) 
Buiten, Ruimtelijke Ontwikkeling en 
Economie & Duurzaamheid zijn gevoerd. 
Tevens is de informatie gedeeld met 
bewonersgroepen en sommige 
gesprekken zullen nog plaatsvinden met 
hen. Deze terugkoppelingen worden 
meegenomen naar de informatieve 
commissie van 16 november 2021. De 
voorlopige conclusies zijn dat er 
bijstellingen en finetunen komt op de 
voorgestelde rollen en 
samenwerkingsverbanden. De 
aangepaste functies worden weer 
besproken met de directie en een 
voorgesteld pad van implementatie na een 
positief besluit.
Update 06-09-2021:  Er is geen dik 
beleidsstuk geschreven maar een 
infographics gemaakt over: “rollen en 
samenwerken gebiedsgericht werken”. 
D  i  b k   d  di i  O  

Fysiek Domein

T-383 16-11-2021 Informatieve cie Van Dijk Middels een RIB het gesprek met 
vertegenwoordiging van de 
wijkcommissies Maarssenbroek 
over de andere manier van 
werken en de onvrede uit het 
verleden terugkoppelen. (Lokaal 
Liberaal)

Toezegging dec-21 openstaand Middels een RIB het 
gesprek met 
vertegenwoordiging van 
de wijkcommissies 
Maarssenbroek over de 
andere manier van 
werken en de onvrede uit 
het verleden 
terugkoppelen. (Lokaal 
Liberaal)

Update 24-01-2022: begin februari 
ontvangt uw raad de toegezegde 
terugkoppeling middels een RIB.
Update 23-12-2021: per mail is er een 
terugkoppeling en vervolg gebiedsgericht 
werken gestuurd. Zie de link onder Extra 
Informatie.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/docu
menten-toezeggingen/T-383-Terugkoppeling-
en-vervolg-gebiedsgericht-werken.pdf

Fysiek Domein
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