
 
 

Forum Samenleving en Ruimte 
 

Besluitenlijst van de openbare vergadering op dinsdag 20 september 2022 in het Stadhuis. 

 

Voorzitter:  R.A. van den Hoogen 

 

Griffier:  M.W. Bosma 

 

Forumleden: J. Broere (ChristenUnie-SGP) 

A. Huizinga (Onafhankelijken) 

M.J. Kruiswijk (VVD) 

J.M. Kuiper (VVD) 

J. Mook (Progressief Oudewater) 

D Stapel (CDA) 

A. van 't Veen (Progressief Oudewater) 

A.Th. Wildeman (Onafhankelijken) 

 

Collegeleden: M.C. Teunissen (wethouder) 

W.J.P. Kok (wethouder) 

B.C. Lont (wethouder) 

   

1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. Als gevolg van een storing in de 

livestream heropent de voorzitter de vergadering om 20:25 uur. De voorzitter herhaalt 

de voor 20:25 uur genomen besluiten. 

 

Er zijn geen mededelingen. 

 

2. Vaststellen agenda 

Agendapunt 4 (Presentatie groenbeheer) is vervallen. De agenda wordt aldus gewijzigd 

vastgesteld. 

 

3. Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Noord-Linschoterzandweg 60 & 61 

(070755) 

Er wordt ingesproken door de heren M. Woudstra en A. Sluijs (buurtbewoners) en de 

heer R. Stekelenburg (namens een van de initiatiefnemers). Vragen van forumleden is 

door wethouder Teunissen en door de insprekers beantwoord. 

 

Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk doorgeleid naar de raadsvergadering van 

29 september 2022. 

 



4. Vervallen 

 

5. Raadsvoorstel Benoeming plaatsvervangend voorzitters voor de fora 

Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raadsvergadering van 

29 september 2022. 

 

6. Gelegenheid tot het stellen van vragen aan portefeuillehouders 

Vragen van mevrouw Van ’t Veen (Progressief Oudewater) over uitwerking bouwplan en 

prijsvorming nieuwe zwemvoorziening worden beantwoord door wethouder Teunissen. 

 

Vraag van de heer Gabriëls (VVD) over bidbook De Klepper wordt beantwoord door 

wethouder Kok. 

Vraag van de heer Gabriëls (VVD) over gascontracten van de gemeente wordt 

beantwoord door wethouder Lont. 

Vraag van de heer Gabriëls (VVD) over aanvang werkzaamheden binnenstad en 

overlastbeperking wordt beantwoord door wethouder Kok. 

 

Vragen van mevrouw Huizinga (De Onafhankelijken) over Convenant Duurzame 

Woningbouw worden beantwoord door wethouder Lont. 

 

Vragen van de heer Stapel (CDA) over sociale woningbouw worden beantwoord door 

wethouder Teunissen. 

 

Vragen van mevrouw Van ’t Veen (Progressief Oudewater) over staat van armoede 

worden beantwoord door wethouder Kok. 

[noot griffier: wethouder Kok stuurt ter informatie een link naar het artikel “Koopkrachtmaatregelen kabinet 

zijn 'een mooie eerste stap', maar het mag wat sneller” van RTV Utrecht.] 

 

Vraag van mevrouw Huizinga (De Onafhankelijken) over isolatie van woningen door 

Woningraat wordt beantwoord door wethouder Lont. 

 

Wethouder Kok doet de toezegging de vragen van fractie De Onafhankelijken over de 

'robertoboom' schriftelijk te beantwoorden, inclusief een nadere duiding van de eerder 

geleverde bijlagen. De kapvergunning is verleend, maar wordt vooralsnog niet 

geëffectueerd. [T-799] 

Vragen van mevrouw Huizinga (De Onafhankelijken) en mevrouw Van ’t Veen 

(Progressief Oudewater) over kapvergunningen en de beschermde bomenlijst worden 

beantwoord door wethouder Kok. 

 

Op een vraag van de heer Stapel (CDA) doet wethouder Teunissen de toezegging voor 

1 januari een voorstel betreffende verzwaard adviesrecht bij een bestemmingplan aan de 

raad te doen toekomen. [T-801] 

 

Wethouder Kok doet de toezegging schriftelijk terug te komen op de vraag van de heer 

Broere (ChristenUnie-SGP) wanneer de Hoenkoopse Buurtweg wordt gemaaid. [T-800] 

 

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/3471812/koopkrachtmaatregelen-kabinet-zijn-een-mooie-eerste-stap-maar-het-mag-wat-sneller
https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/3471812/koopkrachtmaatregelen-kabinet-zijn-een-mooie-eerste-stap-maar-het-mag-wat-sneller


Vraag van mevrouw Van ’t Veen (Progressief Oudewater) over rapportage van een 

schouw in Papenkop wordt beantwoord door wethouder Kok. 

Wethouder Kok doet de toezegging de raad schriftelijk te berichten over de uitkomsten 

van de schouw in Papenkop.  [T-802] 

 

7. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:34 uur. 

 

Aldus vastgesteld door het Forum Ruimte van de gemeente Oudewater tijdens de 

vergadering van 1  november 2022, 

 

 

de griffier,      de voorzitter, 

 

 

 

mr. M.W. Bosma     R.A. van den Hoogen 


