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M24-02-22.5 Doelgroepenvero

rdening

De raad verzoekt het college:

- Zodra opportuun, doch uiterlijk 5 jaar na het besluit over de 

doelgroepenverordening, de effecten van alle maatregelen 

omtrent volkshuisvestingsbeleid in samenhang te evalueren.

- Op basis van deze evaluatie inzichtelijk te maken op welke 

wijze de maatregelen daadwerkelijk bijdragen aan betere 

volkshuisvesting alsmede de nadelen die ervan worden 

ondervonden.

- Op basis van de evaluatie eventuele voorstellen te doen 

voor het al dan niet voortzetten of aanpassen van de 

maatregelen en het volkshuisvestingsbeleid in den brede. 

M24-02-22.4 Fietsbeleidsplan De raad verzoekt het college:

- In de Kadernota 2023 structureel €10.000 te reserveren 

voor het realiseren van kleine aanpassingen in de 

fietsinfrastructuur;

- Subsidies en/of cofinanciering bij Provincie en Rijk in kaart 

te brengen en kansrijke alternatieven te onderzoeken;

- Het fietsbeleid over 4 jaar te evalueren; 

- Tussentijds de Raad te betrekken bij te nemen 

vervolgstappen, bijvoorbeeld door een tweejaarlijkse 

raadsinformatiebrief.

M24-02-22.1 Herinrichting 

Markt

Verzoekt het college: Het plan, herinrichting markt en 

omgeving, (mogelijk aangepast) opnieuw aan de raad voor te 

leggen rekening houdend met onderstaande.  

1. De laatste fase van de participatie opnieuw vorm te geven 

door::

- Een gesprek (vraag en antwoord bijeenkomst) te houden 

met alle betrokkenen over dit plan. Voor een goede 

voorbereiding van dit gesprek tekeningen en afgewogen 

varianten ter beschikking te stellen voor deze bijeenkomst.

- Hierna, waar nodig, op locatie de situaties te bekijken en te 

bespreken. 

- Al deze gegevens en input te verwerken in een (herziend) 

voorlopig ontwerp. (inclusief details over manier van straten 

e.d.)

- Dit voorlopig ontwerp in de raadcyclus van Juni 2022 te 

presenteren en te bespreken in het forum waarbij wensen en 

bedenkingen kunnen worden besproken.

- Het definitief ontwerp in de raadcyclus van juli 2022 op te 

nemen voor het forum en raadsvergadering. 

2. De mogelijke onderwerpen voor eventuele herziening zijn 

onder andere:

Groot vervoer/zwaar verkeer; Fietszone, auto te gast auto 

luw, autovrij; Veiligheid/ snelheid verkeer; Parkeren/ 

parkeerduur/bloktijden; Afval zakelijke klanten ivm zwaar 

verkeer; Laad- en los plek, post en pakketdiensten; situering 

miva parkeerplaats; Routing H-structuur behouden in 

combinatie met afsluiten Visbrug; Afsluitingen; Onderhoud; 

Creëren extra parkeerplaatsen aan de rand van het centrum; 

Etc 

M22-02-22.3 Westerwal Verzoekt het college: 1. Om bij de realisatie van het gehele 

plangebied van de Westerwal al het bouwverkeer via de 

Zwier Regelinstraat te laten verlopen. 

2. Om zoveel mogelijk zwaar materiaal/materieel via het 

water (De Hollandse IJssel) toe en af te voeren. 

3. Met de ontwikkelaar te overleggen waar de huidige 

bewoners tijdens de bouwwerkzaamheden de auto(‘s) kunnen 

parkeren. 

4. Wanneer de Westerwal niet wordt gebruikt voor 

bouwverkeer deze straat, zoals enkele malen in het verleden 

is toegezegd te reconstrueren en het straatwerk spoedig 

definitief in orde te maken. Dit kan worden gefinancierd uit de 

voorziening onderhoud wegen.

M22-02-22.2 Westerwal Verzoekt het college; 1 Bij de nadere uitwerking van het 

bestemmingsplan scenario E (met harde Knip) als 

voorkeursvariant mee te nemen in het plan voor het 

afwikkelen van het verkeer. 

2. Bij de hulpdiensten benadrukken dat scenario E een grote 

voorkeur geniet en dit niet hoeft te leiden tot grotere 

aanrijtijden. 

3. Eén jaar nadat de woningen van de Brinkers locatie 

gereed zijn de verkeersafwikkeling te evalueren met de 

huidige bewoners van de Westerwal en de nieuwe bewoners 

van de woningen op de Brinker locatie.

M22-02-22.1 Westerwal Verzoekt het college op de verkeersveiligheid na 0,5 jaar naa 

afronding van het geheel project Westerwal.

M 22-01-27.2 Startnotitie 

Kerkwetering

Verzoekt het college de zoektocht uit 2017 nieuw leven in te 

blazen; in 2022 met een nieuw voorstel te komen voor de 

mogelijkheden van Tiny Houses en daarbij rekening te 

houden met aanstaande ruimtelijke ontwikkelingen; daarbij 

rekening te houden met een initiatief voorstel vanuit de raad 

over dit onderwerp. 

M 22-01-27.1 Startnotitie 

Kerkwetering

Verzoekt het college een beroep te doen op de 4de tranche 

van de Woningbouwimpuls om op Kerkwetering bouw van 

betaalbare en goedkope woningen snel mogelijk te mkane 

(indien noidg gebundeld met andere gemeenten via de 

Provincie Utrecht?.

M21-12-16 2022 Intergraal 

ruimtelijk 

perspectief

Verzoekt het college om: 1. Het belang van de agrarische 

sector en de invulling van het gebied Oudewater te 

benadrukken bij onder andre het opstellvan het agrarisch 

manifest. 2. Gesprekken over de invulling van het agrarisch 

gebeid van Oudewater te voeren met de gebruikers en 

eigenaren alvorens er plannen gemaakt worden voor 

invullinva vn nieuwe natuur en recreatie op deze gronden.

M 21-12-16 20.1 

Toegang 

Milieustraat

Q3 2022 Toegang tot 

Stadserf voor 

stichingen.

Verzoekt het college: Binnen 6 maanden te komen met een 

voorstel aan de gemeenteraad die deze wijze van toegang tot 

het Stadserf voor deze stichtingen juridisch warborgt met 

inachtneming van de Wet Markt en Overheid.

M 21-12-16 20.2 

Meer vrouw op 

straat

Verzoekt het college: Een goede balans tussen mannelijke- 

en vrrouwelijke sgraatnamen te realiseren door bij de 

toekomstige naamgeving van wijk- en straatnamen in de 

gemeente Oudewater in nieuwbouwprojecten meer 

vrouwelijke straatnamen in te voeren. Derhalve de 

straatnamencommissie te verzoeken om bij de keuzes in de 

toekomst hier inhoud aan te geven. 

M-052 2021 Q2 Solar carports Lont G 24-11-2020 Verzoekt het college: 

1.	Te onderzoeken wat de voor- en nadelen zijn om de eigen 

parkeerplaatsen te overkappen of te laten overkappen door 

derde partijen, zoals energiecooperaties; 

2.	Deze online tool onder de aandacht brengen van 

eigenaren van grote parkeerterreinen, zoals de 

supermarkten;

3.	Het concept ‘solar carports’ te betrekken bij 

nieuwbouwontwikkelingen waar parkeerplaatsen en/of 

carports worden gerealiseerd (zoals Schuylenburgt en 

Westerwal);

4.	De gemeenteraad uiterlijk in Q2 2021 te rapporteren over 

de stand van zaken;

M-060 2023 Q3 Parkeren blijven 

evalueren

Kok G 14-07-2021 Draagt het college op om:

-	In de zomer van 2023 de situatie rond het parkeren in de 

binnenstad te evalueren, en de uitkomsten hiervan, inclusief 

beleidsvoornemens die daaruit voortvloeien, aan de Raad 

aan te bieden;

M-062 2022 Q2 Ontzie polder 

Hekendorp

Lont G 15-07-2021 Verzoekt het college om:

-	Maximale inspanning te leveren om zonneparken allereerst 

te realiseren in zones B3 en J11, alvorens zonneparken te 

realiseren in zone A1;

M-063 2022 Q2 Scoren op 

bodendaling en 

zichtbaarheid

Lont G 15-07-2021 Verzoekt het college om:

-	In het scoren van projectplannen voor zonneparken de 

overwegingen bodemdaling, en zichtbaarheid nadrukkelijk 

mee te wegen. 

M-064 2022 Q2 De raad altijd 

betrokken bij 

energieopwekkin

g

Lont G 15-07-2021 Draagt het college op om:

-	De uitkomsten van ‘ontwerpend onderzoek’ voor 

zonneparken ter goedkeuring aan de Raad aan te bieden;

-	De gemeenteraad actief en nadrukkelijk om advies te 

vragen over de ontwerp-omgevingsvergunning;

M-065 2022 Q1 Terugdringen 

zwaar verkeer

Kok G 30-09-2021  Draagt het college op: 

 Beleid te ontwikkelen en maatregelen te treffen om het 

zwaar verkeer in de stad en het   

 buitengebied terug te dringen, te beginnen met:

 - actualisering ontheffingenbeleid in overleg met 

transporteurs met verzoek zo mogelijk lichtere 

 vrachtwagens in te zetten in Oudewater;

 - gerichte handhaving in samenwerking met bewoners (actief 

melden) en politie;

Raad 21-12-16 Jeugdhulp PGB: Er is een hardheidsclausule die we toepassen. Terugkoppelen aan de raad als de clausule daadwerkelijk 

nodig blijkt.

Raad 21-12-16 Toegang 

Milieustraat 

Er owrden afspraken gemaakt met de 3 organisaties dieht 

aangaat om het probleem op te. Lossen, rekening houdend 

met wet- en regelgeving.

Terugkoppen aan de raad over de uitkomsten van het 

gesprek.

T-741 2021 Q2 Parkeerroute 

binnenstad

Kok G 04-02-2021 Wethouder Kok zegt toe om nog eens goed te laten kijken 

naar de parkeerroute in de stad, zodat bezoekers de 

binnenstad zo goed mogelijk kunnen bereiken.

Update 19/03/2021: Op korte termijn nog geen acties, dit 

hangt samen met de Visbrug en Zwaar verkeer beleid. 

Besluitvorming Visbrug Zomer 2021, vervolgens 

parkeerroute bekijken.

T-759 2021 Q3 Raadsinformatie

bijeenkomst Pilot 

Jeugdbeschermin

g Oudewater

Duindam S 31-05-2021 Wethouder Duindam zegt toe om een 

raadsinformatiebijeenkomst te zullen organiseren inzake het 

onderwerp ‘Pilot Jeugdbescherming Oudewater’. De 

organisatie Samen Veilig (SAVE) zal hierbij betrokken 

worden.

Update 05/10/2021: De raadsinformatiebijeenkomst zal 

naar verwachting in Q1 2022 georganiseerd kunnen 

worden

T-762 2021 Q3 Digitaal 

jongerenpanel

Duindam G 14-06-2021 Wethouder Duindam zegt toe de mogelijkheden voor een 

digitaal jongerenpanel na te gaan en de gemeenteraad 

hierover middels een raadsinformatiebrief terug te koppelen. 

(N.a.v. initiatiefvoorstel VVD/D66)

Update 05/10/2021: De gesprekken hierover zijn gaande. 

De raad wordt hier in Q4 2021 verder over geinformeerd.

T-763 2021 Q3 Waardig wonen 

in Oudewater

Duindam G 14-06-2021 Wethouder Duindam zegt toe om op een later moment, onder 

meer als de Doelgroepenverordening gereed is, het gesprek 

aan te gaan met de gemeenteraad over het onderwerp van 

de ingetrokken motie 'Waardig wonen in Oudewater'

T-765 2022 Q1 Plan van aanpak 

'Zon op het dak'

Lont G 15-07-2021 Wethouder Lont zegt toe om het Plan van Aanpak rondom 

‘zon op het dak’ op Oudewaterse schaal plaats te laten 

vinden.

T-766 2022 Q2 Besluit over 

afsluiten Visbrug

Kok R 21-09-2021 Wethouder Kok zegt toe dat de gemeenteraad betrokken zal 

worden bij het besluit om de Visbrug tijdens de zomer van 

2022 al dan niet af te sluiten.

T-767 2022 Q2 Welstandsvereist

en woning Lange 

Burchwal

Duindam R 21-09-2021 Wethouder Duindam zegt toe om na te gaan of een nieuw 

gebouwde woning aan de Lange Burchwal voldoet aan de 

welstandsvereisten.  


