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Forum Ruimte 
 

 
Besluitenlijst van de openbare vergadering op dinsdag 1 juni 2021 om 20:00. 
 
 
Voorzitter: J.W. van Wijngaarden 
 
Griffier:  A. van der Lugt 
 
Forumleden: M.E. van den Berg (Onafhankelijken) 

J.V. Bos (CU/SGP) 
A.A. Griffioen (VVD/D66) 
W.K. Knol (Wakkere Geelbuik) 
M.J. Kruiswijk (VVD/D66) 
L.J. Oosterom (CDA) 
D. Stapel (CDA) 
A. Th. Wildeman (Onafhankelijken) 

   
College: J.I.M. Duindam (wethouder) 
  B.C. Lont (wethouder) 
 
 

1. Opening en mededelingen 
 

De voorzitter opent de vergadering om 20:00. 
 
 

2. Vaststellen agenda 
 
De agenda wordt conform vastgesteld. 
 
 

3. Vaststellen besluitenlijst openbare vergadering Forum Ruimte 13 april 2021 
 

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 
 
 

4. Raadsvoorstel ‘Vaststellen bestemmingsplan Kardeel 20’ 
 

De volgende personen spreken met de forumleden mee over het bestemmingsplan: 
 
- De heer Schumacher (indiener zienswijze) 
- De heer Van Beek (indiener zienswijze) 
- De heer Wit (indiener zienswijze) 
- De heer Van Wijngaarden (aanvrager omgevingsvergunning) 
- De heer Ruiter (namens aanvrager omgevingsvergunning) 
 
Het raadsvoorstel wordt behandeld als bespreekstuk tijdens de raadsvergadering van 
donderdag 10 juni 2021. 

 
 

5. Raadsvoorstel ‘Vaststellen bestemmingsplan IJsselvere 17-19’ 
 
De volgende personen spreken met de forumleden mee over het bestemmingsplan: 
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- De heer Dionisius (indiener zienswijze) 
- De heer Kasbergen (indiener zienswijze) 
- De heer Kho (indiener zienswijze) 
- Mevrouw De Bruyn (indiener zienswijze) 
- De heer Van Zuilen (indiener zienswijze) 
 
Het raadsvoorstel wordt behandeld als bespreekstuk tijdens de raadsvergadering van 
donderdag 10 juni 2021. 
 

 
6. Raadsvoorstel ‘Rapportage kerkenlandschap Oudewater’ 

 
Het raadsvoorstel wordt behandeld als bespreekstuk tijdens de raadsvergadering van 
donderdag 10 juni 2021. 
 
 

7. Ter inzage liggende stukken 
 
De heer Stapel merkt ten aanzien van de beantwoording van zijn brief inzake ‘Verkoop 
stadskantoor’ - behandeld als artikel 32-vragen - op dat de beantwoording buitenproportioneel 
lang heeft geduurd. 
 
De heer Knol geeft aan de raadsinformatiebrief ‘Uitvoeringsplan Klimaatbestendige Openbare 
Ruimte Oudewater (KbOR)’ graag te willen agenderen tijdens de volgende raadscyclus. Hij zal 
hiertoe een voorstel doen tijdens de eerstvolgende presidiumvergadering. 
 
 

8. Politieke Agenda 
 
Er worden geen vragen gesteld over de Politieke Agenda. 
 
 

9. Gelegenheid tot het stellen van vragen aan portefeuillehouders 
 
 
Er worden vragen gesteld aan de portefeuillehouders, die door hen beantwoord worden. 
 
 

10. Sluiting 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:10. 
 
 
Aldus vastgesteld door het Forum Ruimte tijdens de openbare bijeenkomst van 6 juli 2021, 
 
 
de griffier,      de voorzitter, 
 
 
 
mr. A. van der Lugt     R.A. van den Hoogen 
 


