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Anders:

Onderwerp : Informeren petitie initiatiefnemer en raad uitkomsten van memo

Advies : Kennis nemen van de aangeleverde stukken en deze ter kennisgeving aan de 
petitie initiatiefnemer en raad sturen. 

Datum Ambtenaar Pho Griffier
Afdelings-

hoofd

12 november 
2021 

B. van den Hoven            

Additioneel Advies Paraaf:

Conform 
advies

Bespreken Datum Opmerkingen

Burgemeester
Wethouder
Wethouder
Wethouder
Secretaris

Geprint op: 30-12-2021 12:29:14uur
/var/websites/gemeentebestuur.woudenberg.nl/documenten/convert/286b1e9e-77ab-4119-
9c96-ea8276ae781f.docx



Datum vergadering B&W: Agendapunt:

Besluit:

Retour naar afdeling op:

Ter archivering aangeboden op: 

2/4



Inleiding
De gemeente Woudenberg heeft een petitie ontvangen inzake de verkeersveiligheid in de 
Rembrandtlaan. Zodoende heeft er een verkeersonderzoek, zie memo, plaatsgevonden. De 
inrichting van de Rembrandtlaan wordt tijdens de komende herinrichting van de laan 
meegenomen en geactualiseerd aan de meest recente richtlijnen inzake 30 km/u zones. De 
petitie initiatiefnemer en raad worden hierover geïnformeerd.  
    
Centrale vraag
Kunt u kennisnemen van de memo plus brief en instemmen met het doorsturen naar de petitie 
initiatiefnemer en raad?

Beoogd resultaat (wat)
 Kennisnemen van de memo en antwoordbrief 
 Petitie initiatiefnemer en raad informeren van bijgevoegde memo en antwoordbrief 

Kader
- Gemeentewet 
- CROW 

Argumenten
- Voor de argumentatie wordt verwezen naar de bijgevoegde memo. 

Duurzaamheid en Inclusie
Door werkzaamheden riool te combineren met wensen vanuit de bewoners inzake verkeer en 
vervoer wordt werk met werk gemaakt. Dit is kosteneffectief en duurzaam, gelet op eenmalig 
gebruik van materialen (grondstoffen). 

Beoogd resultaat (hoe)
Kennis nemen van onderhavige memo plus brief en de initiatiefnemer en raad informeren door 
middel van bijgevoegde memo plus brief.  

Financiële consequenties                       op juistheid beoordeeld door 

Dit voorstel past binnen de begroting

Voorstel Begroot Verschil

Uitgaven € 0 € 0 € 0

Toelichting:
Voor de gemeente heeft dit proces geen financiële gevolgen. 

Financiële Risico:
Zie toelichting

Financiële rechtmatigheid:
Bovengenoemde verschillen vormen de volgende begrotingswijziging die meegenomen wordt 
in de eerst volgende voortgangsrapportage:
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UITGAVEN

progr Grtbk Kstsrt Product Betreft
Overheveling 

budget

Aanpak/uitvoering
Na besluitvorming inzake onderhavig collegevoorstel wordt de memo en brief verstuurd aan de 
petitie initiatiefnemer en raad. Tevens zal er een procesafspraak omtrent het in behandeling 
nemen van petities worden opgeteld. 

Conclusie
Het is wenselijk om in te stemmen met de centrale vragen.  

Communicatie
 N.v.t.

Bijlage(n)
- Memo Rembrandtlaan 
- Brief aan petitie initiatiefnemer Rembrandtlaan 
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