
Amendement

_________________________________________________________________________________

Raadsvergadering 

Van : 18 februari 2021
Onderwerp    : Kredietvoorstel t.b.v onderzoeken en visie Vitaal Dorpshart 

_________________________________________________________________________________

Ondergetekenden,

- Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 december 2020;

Overwegende dat:

 Het college in haar toelichting ten behoeve van het krediet Vitaal Dorpshart aangeeft dat 
zowel het college als DES van mening zijn dat alle losse processen nu gekoppeld moeten 
worden.

 Het college en DES zelf geen uitvoering kunnen geven aan de vervolgstappen.
 DES nadrukkelijk aangeeft, in haar notitie van 12 februari jl., dat ook voor de Voorstraat 

eerst een breed gedragen visie op de centrumontwikkeling nodig is.
 Het voor een gedragen visie van belang is dat de gelederen tussen gemeente en 

ondernemers gesloten worden/ blijven.
 Het streven er op gericht kan zijn om medio juli een duidelijke en gedragen visie te hebben 

zodat deze kan worden vastgesteld.
 Deze visie moet leiden tot gedragen en financieel goed onderbouwde vervolgstappen, 

waarbij studies voor de Voorstraat zijn inbegrepen.
 Inde loop van dit voorjaar duidelijkheid zal bestaan over mogelijke subsidieverlening door de

provincie voor een centrumplan (‘Vitaal Dorpshart’).

Stelt voor:

De tekst van het conceptbesluit als volgt te wijzigen:

1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van €166.600,- ten behoeve van diverse 
onderzoeken om gefaseerd verder invulling te geven aan de doorontwikkeling van het Vitale 
Dorpshart van Woudenberg, met dien verstande dat de budgetten Verkeer- en 
parkeerstudie en Inrichting Voorstraat (totaal € 80.000) eerst worden aangewend, nadat de 
raad van de opgestelde “Visie op de Woudenbergse retail” heeft kennisgenomen;

2. Het krediet te dekken uit de algemene reserve grondbedrijf;
3. Onder het voorbehoud van toestemming van de provincie Utrecht om deze uitgave te 

mogen doen.
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