
 Actielijst raad(scommissie) tot en met 20-10-2022

Punt Datum
Toezeggin
g

Actie Geplande
afdoening

Afgedaan/stand van zaken

1. 11-10-2020 Herinrichting Europaweg Stationsweg 
West: het college laat de 
verkeersstromen 2 jaar na realisatie 
monitoren en onderzoekt de aanpak 
van mogelijke knelpunten.

December 2023 College 30/09/22:
- Actie is ongewijzigd.
- Planning voor evaluatie  van de nieuwe rotonde 

alsmede mogelijke knelpunten wijzigen in: december 
2023 (2 jaar na oplevering).

2. 23-09-2021 Er komt een lijst naar de raad waarop 
de punten (top drie prioritering) komen 
te staan die zijn afgedaan n.a.v. de 
veiligheidsavonden.

November 2022 College 30/09/22:
- In de impressieverslagen van de bijeenkomsten “veilig 

in uw buurt” staan de drie prioriteiten per buurt 
geformuleerd. Deze verslagen zijn medio 2020 
vastgesteld door het college van B&W. Het 
collegeadvies inclusief de impressieverslagen is per 
abuis niet via de ingekomen stukken aangeboden aan 
de gemeenteraad. Onze excuses hiervoor. De 
impressieverslagen staan op de website van de 
gemeente Woudenberg, zie link 
https://www.woudenberg.nl/nieuwsoverzicht/terugkopp
eling-bijeenkomsten-veilig-in-uw-buurt.

- Een meerjarenstrategie (met prioritering op grond van 
uitgevoerde analyse) toezicht & handhaving openbare 
ruimte wordt in november 2022 via ingekomen stukken
aangeboden.

- Planning bijstellen naar: november 2022
3. 05-10-2021 Herinrichting Nico Bergsteijnweg: het 

college laat monitoren of de beoogde 
doelstelling met dit ontwerp wordt 
bereikt (houden mensen zich aan de 
snelheid? Zijn er voldoende 
parkeerplekken? Is de 
voetgangersoversteekplaats (bij de 
Ekris) voldoende? Wordt het 
fietsgebruik gestimuleerd door de 
fietsstraat van oost naar west?)

December 2024 
(twee jaar na 
oplevering)

College 30/09/22:
- Actie is ongewijzigd.
- Planning voor onderzoek naar genoemde zaken 

wijzigen naar: december 2024 (2 jaar na oplevering).

4. 28-10-2021 Wethouder (Pieter) De Kruif gaat na of 
er een aanpassing kan worden gedaan 
aan de paaltjes op de Zegheweg

December 2022 College 30/09/22:
- Actie is ongewijzigd.
- Planning bijstellen naar: december 2022.

5. 09-11-2021 Wethouder Vlam zal de raad 
informeren, zodra de plannen rondom 
het Henschotermeer, incl. planning, 
bekend zijn (en aan de minimale eisen 
voldoen).

Lopende actie College 30/09/22:
- De actie is bevestigd door wethouder Molenaar in 

september 2022.
- Hier wordt invulling aan gegeven zodra plannen 

concreet en geschikt zijn voor behandeling door het 
college.

- Planning wijzigen naar: Lopende actie.
6. 9-11-2021 Onderzoek naar mogelijkheden ja-ja-

sticker wordt toegezegd.
Lopende actie College 30/09/22:

- Bezien wordt of kan worden aangesloten op de 
landelijke regeling InMijnBus en gebruik te gaan maken
digitale brievenbusstickers. Door ontwikkelingen 
rondom deze regeling is onduidelijk of 1 januari 2023 
voor het in werking treden van het digitale 
registratiesysteem nog steeds haalbaar is.

- Een memo omtrent dit actiepunt zal in november via 
ingekomen stukken worden aangeboden.

- Planning wijzigen naar: Lopende actie.
7. 12-01-2022 Onderzoek/bemiddelingspoging post 

Lambalgen (de raad wil dit traject 
volgen)

Doorlopend College 30/09/22:
- Staatsbosbeheer zal in oktober via ingekomen stukken 

aan de raad een schriftelijke reactie geven omtrent het 
benodigde onderhoud bij de Post Lambalgen.

8. 27-01-2022 Terugkoppeling informatie over November 2022 College 30/09/22:

https://www.woudenberg.nl/nieuwsoverzicht/terugkoppeling-bijeenkomsten-veilig-in-uw-buurt
https://www.woudenberg.nl/nieuwsoverzicht/terugkoppeling-bijeenkomsten-veilig-in-uw-buurt
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