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Vraag

Antwoord

Gezien de huidige financiële situatie (incl. toezicht provincie) vraagt u een fors
bedrag voor de onderzoeken en werkzaamheden die nodig zijn voor een
toekomstbestendig centrum van Woudenberg. Behalve een opsomming van een 4tal bedragen, ontbreekt een nadere onderbouwing:

Het is een raming op hoofdlijnen, uitgaande van gangbare kosten voor dit type
onderzoek. Mocht blijken dat deze in de praktijk lager uitvallen, dan zal het restant
weer terugvallen in de reserve grondbedrijf. De door u gevraagde (detail)
onderbouwing kunnen wij dan ook niet leveren. Hieronder zullen wij een toelichting op
onderdelen van uw vragen geven die wat meer duiding van de bedragen kan geven.

1.






Kunt u de onderbouwing geven van de 4 door u genoemde bedragen?
Wilt u daarbij in ieder geval ook ingaan op de volgende punten?
de in te zetten ambtelijke capaciteit bedraagt ca. 3-4 dagen per week:
welke invulling ziet u daarbij voor ogen?
een verkeer- en parkeerstudie voor de Voorstraat: in vergelijkbare situaties
lijkt ca. een kwart van het voorgestelde bedrag toereikend; hoe verklaart u
de raming van € 40.000?
wat verstaat u onder ‘inrichting Voorstraat’ en de kosten die daarvoor
nodig zijn?
hoe verhoudt ‘visie winkel- en wensbeleid’ zich tot de visie die de DES
heeft ingediend?

Voor de ambtelijke uren gaat het om de brede projectgroep en de planeconoom, uren
die nu binnen de lijnkosten gemaakt worden, maar formeel bij het project horen en
door deze toe te schrijven aan het project ook verlichting brengen in de begroting.
In document trends en ontwikkelingen hebben wij geconstateerd dat een functie
verandering van (delen van de) Voorstraat gevolge heeft voor de inrichting van dat
gebied. Bij een woonstraat hoort een andere inrichting dan bij een winkelstraat. Het
moet onderzocht en zorgvuldig ontworpen worden, juist om de achterblijvende
winkels te ondersteunen. Dan zal blijken of het alleen om aanpassen van (kleur)
stenen gaat of dat iets anders nodig is. Vooral de optie die in beeld is aan de zijde van
de Geeresteinselaan (half winkelstraat en half woonstraat)staat niet standaard in
ontwerpboekjes.
De visie van de DES beschrijft welke vervolgacties nodig zijn voor een sterk centrum,
Deze visie vraagt om nadere uitwerking richting een uitvoeringsplan. Dat is wat wij
ook beogen met dat onderdeel van het krediet.

2.

Hoe kansrijk acht u het dat de provincie akkoord zal gaan met deze
investering? In hoeverre is hier al bij de provincie een voorschot op
genomen?

Het gesprek loopt. Wij gaan er vanuit dat bij de provincie het verschil tussen de
lopende begroting en de reserve grondbedrijf bekend is. Daarbij is dit een onderdeel
dat ook direct uitvoering geeft aan een door de provincie gewenste ontwikkeling van
centra van kernen (compact, functie verandering naar wonen etc). In december al
ambtelijk besproken en begin januari hebben wij het formele verzoek om
toestemming verzonden.

