
Nr Datum Vergadering Portefeuilleh
ouder

Onderwerp Aanleiding Gepland Besluit Status Tekst stand_van_zaken extra_informatie Commissie

T-133 7-5-2019 Gemeenteraad Wisseborn Kosten compensatie 
parkeerplaatsen Loenen

Toezegging sep-19 openstaand De kosten voor de 
compensatie 
parkeerplaatsen in 
Loenen dekken uit de 
opbrengst verkoop Beek 
en Hoff

Update 09-12-22: We zijn bezig met het 
vinden van budget, daarna volgt een 
voorstel voor de wethouder, naar 
verwachting in januari 2023.
Update 29.8.22: zie update M.59-2 24 
november 2021: Op dit moment gaat de 
aandacht uit naar het realiseren van de 
nieuwe toerit voor auto’s naar de 
gemeentelijke parkeerplaatsen vanaf de 
Molendijk. Of in 2022 tot verkoop wordt 
overgegaan wordt nog bezien. De 
financiële aspecten worden in dat kader 
integraal meegenomen.  
Update 2-9-2021: De situatie is 
ongewijzigd t.o.v. de laatste update van 
29-6-2021. In het vierde kwartaal zal 
duidelijk worden hoe we om willen gaan 
met de openbare parkeerplaatsen bij 
|Beek en Hof.                                                
                                                         U d t  

Fysiek Domein

T-182 19-11-2019 Gemeenteraad Wisseborn 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 23.1.23 De inventarisatie van de 
inrichting van de percelen aan de 
Scheendijk is uitgevoerd en de rapportage 
wordt in week 5 verwacht. De redenen 
van de uitloop is capaciteitsproblemen bij 
de opdrachtnemende partij en het niet 
makkelijk beschikbaar kunnen stellen van 
de benodigde informatie over de percelen 
vanuit Stichtse Vecht. 
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. Mede op basis van 
de inventarisatie wordt bepaald of er (en 
zo ja welke) legakkers geschikt zijn voor 
eventuele legalisatie van particuliere 
woningen onder welke voorwaarden en 
waar onwenselijke situaties zijn. Tevens 
zal in overleg met de provincie bekeken 
moeten worden of en hoe dit gerealiseerd 
kan worden. Dit vindt allemaal plaats in 
het project ‘Ruimtelijk kader Scheendijk’ 
dat eind 2022 is gestart.                                                                                                                                                                      

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 Wisseborn Vraag parkerkeerproblemen 
Portengense Brug beantwoorden

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

Update 10.01.23: Door personele tekorten 
heeft het vervolg geven aan deze 
toezegging momenteel geen prioriteit. 
Update 29.8.22: geen update             
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

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


T-295 2-2-2021 Fysiek Domein Wisseborn 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 Schriftelijk terugkomen 
op de stand van zaken 
met betrekking tot motie 
59-2, de compensatie 
van vervallen 
parkeerplaatsen 
Dorpsstraat in Loenen

Update 09-12-22: Zie update M-59-2: We 
zijn bezig met het vinden van budget, 
daarna volgt een voorstel voor de 
wethouder, naar verwachting in januari 
2023.Update 29.8.22: zie update M.59-2 
november 2021: Op dit moment gaat de 
aandacht uit naar het realiseren van de 
nieuwe toerit voor auto’s naar de 
gemeentelijke parkeerplaatsen vanaf de 
Molendijk. Of verkoop in 2022 aan de orde 
is wordt nog bezien. Zie ook M-59.
Update 2-9-2021: De situatie is 
ongewijzigd t.o.v. de laatste update van 
29-6-2021. In het vierde kwartaal zal 
duidelijk worden hoe we om willen gaan 
met de openbare parkeerplaatsen bij 
|Beek en Hof.
Update 29-06-2021:  Problematiek wordt 
opnieuw bezien na het zomerreces volgt 
nieuwe informatie.
Update 8-6-2021: Deze toezegging is 
gekoppeld aan de toezeggingen T-133 en 
T-191

Fysiek Domein

T-354 15-6-2021 Schrift.vragen Wisseborn Na volledige afronding van de 
projecten Grondgebruik en 
Geluidswal (snippergroen) de 
raad afzonderlijk informeren over 
(de financiële afwikkeling van) 
deze projecten. (ChristenUnie-
SGP en GroenLinks)

Toezegging sep-21 openstaand Na volledige afronding 
van de projecten 
Grondgebruik en 
Geluidswal 
(snippergroen) de raad 
afzonderlijk informeren 
over (de financiële 
afwikkeling van) deze 
projecten.

Update 22-11-22: is nog ongewijzigd. Er 
wordt nog steeds gewerkt aan de notariële 
afronding van de projecten Grondgebruik 
en Geluidswal. 
Update 29.8.22: Update blijft gelijk aan 
eerder genoemde update
Update 18-11-21: Update blijft gelijk aan 
eerder genoemde update op 13-09-21.
Update 13-09-2021: Er wordt nog gewerkt 
aan de notariële afronding van de 
projecten Grondgebruik en Geluidswal.
Update 30-06-2021: Er wordt gewerkt aan 
de notariële afronding van de projecten 
Grondgebruik en Geluidswal.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Docu
menten/Raadsvragen/ex.-art.-41-vragen-
rvo/034-Antw-vr-Beleid-Snippergroen-I-
Roetmand-ChristenUnie-SGP-en-M-v-
Gaalen-GL-20210615.pdf

Fysiek Domein

T-370 12-10-2021 Fysiek Domein Wisseborn T-133: vragen schriftelijk afdoen 
(Lokaal Liberaal); NB: 
Toezegging is gedaan door de 
voorzitter (Jos van 
Nieuwenhoven)

Toezegging okt-21 openstaand Toezegging 133 (De 
kosten voor de 
compensatie 
parkeerplaatsen in 
Loenen dekken uit de 
opbrengst verkoop Beek 
en Hoff): de vragen van 
Lokaal Liberaal schriftelijk 
afdoen 

Update 09-12-22: Zie update M-59-2: We 
zijn bezig met het vinden van budget, 
daarna volgt een voorstel voor de 
wethouder, naar verwachting in januari 
Update 29.8.22: zie update M59-2

Fysiek Domein

T-371 12-10-2021 Fysiek Domein Wisseborn T-133:  Status parkeerplaatsen; 
vragen schriftelijk afdoen (Het 
Vechtse Verbond) NB: 
Toezegging is gedaan door de 
voorzitter (Jos van 
Nieuwenhoven)

Toezegging okt-21 openstaand Toezegging 133 (De 
kosten voor de 
compensatie 
parkeerplaatsen in 
Loenen dekken uit de 
opbrengst verkoop Beek 
en Hoff) vragen van Het 
Vechtse Verbond 
schriftelijk afdoen

Update 09-12-22: Zie update M-59-2: We 
zijn bezig met het vinden van budget, 
daarna volgt een voorstel voor de 
wethouder, naar verwachting in januari .
Update 29.8.22: zie update M59-2

Fysiek Domein

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsvragen/ex.-art.-41-vragen-rvo/034-Antw-vr-Beleid-Snippergroen-I-Roetmand-ChristenUnie-SGP-en-M-v-Gaalen-GL-20210615.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsvragen/ex.-art.-41-vragen-rvo/034-Antw-vr-Beleid-Snippergroen-I-Roetmand-ChristenUnie-SGP-en-M-v-Gaalen-GL-20210615.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsvragen/ex.-art.-41-vragen-rvo/034-Antw-vr-Beleid-Snippergroen-I-Roetmand-ChristenUnie-SGP-en-M-v-Gaalen-GL-20210615.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsvragen/ex.-art.-41-vragen-rvo/034-Antw-vr-Beleid-Snippergroen-I-Roetmand-ChristenUnie-SGP-en-M-v-Gaalen-GL-20210615.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsvragen/ex.-art.-41-vragen-rvo/034-Antw-vr-Beleid-Snippergroen-I-Roetmand-ChristenUnie-SGP-en-M-v-Gaalen-GL-20210615.pdf


T-410 12-1-2022 Gemeenteraad Wisseborn Rekenkameronderzoek 
Afvalinzameling - In het AB AVU 
bepleiten om ook tekijken naar 
opbrengstmaximalisatie 
(Streekbelangen)

Toezegging apr-22 openstaand Rekenkameronderzoek 
Afvalinzameling - In het 
AB AVU bepleiten om 
ook tekijken naar 
opbrengstmaximalisatie 

Update 09-12-22: Er zijn geen nieuwe 
updates.
Update 24-8-22: rapport  is onder de 
aandacht gebracht .

Fysiek Domein

T-422 28-6-2022 Gemeenteraad Wisseborn Nieuwbouw MFC Vreeland - 
kijken naar mogelijkheden voor 
seniorenwoningen

Toezegging aug-22 openstaand In het kader van de 
massastudie binnen de 
randvoorwaarden te 
zullen kijken naar 
mogelijkheden voor een 
aantal seniorenwoningen 
in de particuliere sector.

Update 25-11-22: De architect is op dit 
moment een beeldkwaliteitsplan voor de 
woningen aan het opstellen. Dit plan zal 
op 6-12 met de welstandscommissie 
worden besproken. Ook wordt deze 
wijziging van woningtype financieel 
doorgerekend. Naar verwachting kunnen 
we in december definitief uitsluitsel geven 
over het al dan niet toevoegen van een 
seniorenwoning. 
Update 22-8-22: situatie nog actueel en 
wordt nog onderzocht.

Fysiek Domein

T-439 29-11-2022 Fysiek Domein Wisseborn Schriftelijk terugkomen op de 
vraag van commissieleden en 
inspreekster over het wel of niet 
vervangen van de voet-/fietsbrug 
over de Nieuwe Wetering. 
(Lokaal Liberaal en 
Streekbelangen)

Toezegging feb-23 openstaand Schriftelijk terugkomen 
op de vraag van 
commissieleden en 
inspreekster over het wel 
of niet vervangen van de 
voet-/fietsbrug over de 
Nieuwe Wetering.

Update 10-01-23: De raad wordt in 
februari geïnformeerd.

Fysiek Domein

T-444 17-1-2023 Fysiek Domein Wisseborn Aanvullend Krediet tbv project 
omgekeerd inzamelen - De vraag 
van Streekbelangen over de 
kwaliteit van de containers 
technisch beantwoorden

Toezegging jan-23 openstaand Aanvullend Krediet tbv 
project omgekeerd 
inzamelen - De vraag van 
Streekbelangen over de 
kwaliteit van de 
containers technisch 
beantwoorden

Fysiek Domein
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