
Forum Ruimte

Besluitenlijst van de openbare vergadering op dinsdag 5 maart 2019 om 20:00.

Voorzitter: A.P.M. van Wijk (VVD/D66)

Griffier: A. van der Lugt

Forumleden: J.V. Bos (CU/SGP)
J. Broere (CU/SGP)
R.A.W.M. Gabriëls (VVD/D66)
R.A. van den Hoogen (Onafhankelijken)
G.W.J. Hoogenboom (VVD/D66)
W.K. Knol (Wakkere Geelbuik)
L.J. Oosterom (CDA)
D. Stapel (CDA)

College P. Verhoeve (burgemeester; t/m agendapunt 4)
J.I.M. Duindam (wethouder)
W.J.P. Kok (wethouder)
B.C. Lont (wethouder)

1. Opening en mededelingen  

De voorzitter opent de agenda om 20:00.

2. Vaststellen agenda  

De heer Stapel verzoekt om agendapunt 6 te agenderen na afloop van de bespreking van 
agendapunt 4. Het forum is hiermee akkoord.

De agenda wordt verder conform vastgesteld.

3. Vaststellen besluitenlijst openbare vergadering Forum Ruimte 29 januari 2019  

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

4. Raadsinformatiebrief ‘Aanbieding vier onderzoeksrapporten U10’  

De heer Frans Backhuijs, burgemeester van Nieuwegein en actief binnen U10, geeft een 
toelichting op de werkzaamheden van U10. De forumleden stelen hier vragen over, die door 
de heer Backhuijs worden beantwoord.

De heer Backhuijs geeft aan het einde van het gesprek aan bereid te zijn eventueel een 
bemiddelende rol te willen spelen rondom een mogelijke toetreding van Oudewater tot U10-
verband.
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5. Initiatiefvoorstel ‘Oudewater op de fiets’  

De heer Bram Zondag neemt als bewoner en ‘aanstichter’ van het initiatiefvoorstel deel aan 
de discussie.

Het initiatiefvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk tijdens de raadsvergadering van 14 
maart 2019.

6. Raadsvoorstel ‘Startnotitie regionale omgevingsagenda Lopikerwaard’  

Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als bespreekstuk tijdens de raadsvergadering van 14 
maart 2019.

7. Raadsvoorstel ‘Wijziging gemeenschappelijke regeling ODRU als gevolg van de   
gemeentelijke herindeling Vijfheerenlanden’

Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk tijdens de raadsvergadering van 14 
maart 2019.

8. Raadsvoorstel ‘  Aanvraag rijksbijdrage in het kader van de ‘Bommenregeling’ voor opsporing   
en benadering niet gesprongen explosieven (NGE) voor HDSR’

Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk tijdens de raadsvergadering van 14 
maart 2019.

9. Ter inzage liggende stukken  

Er worden vragen gesteld over de raadsinformatiebrief ‘Fietsparkeren bushaltes Tramweg en 
Molenwal’. Deze vragen worden door wethouder Kok beantwoord.

10. Politieke Agenda  

Er worden geen vragen gesteld over de Politieke Agenda.

11. Gelegenheid tot het stellen van vragen aan portefeuillehouders  

De heer Gabriëls vraagt welke maatregelen genomen worden om parkeerdrukte op de Lange 
Burchwal in de toekomst tegen te gaan. Wethouder Kok antwoordt dat dit niet alleen bekeken 
wordt voor de Lange Burchwal, maar in breder verband bekeken wordt.

De heer Van den Hoogen vraagt om beantwoording van vooraf gestelde vragen inzake 
‘inzameling oud papier’. Wethouder Lont beantwoordt deze vragen.

De heer Oosterom vraagt naar stand van zaken inzake ‘Repair Café’. Wethouder Lont geeft 
aan dat de organisatie een aanvraag heeft gedaan voor de regeling lokale duurzame 
initiatieven.

12. Sluiting  

De voorzitter sluit de vergadering om 22:20.

Aldus vastgesteld door Forum Ruimte tijdens de openbare bijeenkomst van 9 april 2019,
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de griffier, de voorzitter,

mr. A. van der Lugt A.P.M. van Wijk

Pagina 3/2


