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01. Cijfers discriminatie 2021
      B. van Burgsteden

H. v/d Wetering
PvdA-GL

In document 1a wordt geschreven: 
‘Mochten zich in de toekomst meer 
incidenten voordoen, dan wordt hierop een 
passende interventie ingezet.’
Hoeveel meer incidenten moeten zich 
voordoen voordat een passende interventie 
wordt ingezet? En worden op de incidenten 
uit 2021 dan geen interventies ingezet?

Wie discriminatie ervaart in Nederland, kan dat 
melden bij een onafhankelijk meldpunt 
discriminatie. Voor Woudenberg is dat Art.1 
Midden Nederland. Op elke melding vindt een 
interventie plaats vanuit die organisatie, zoals: 
registreren, luisterend oor bieden, bemiddelen 
en/of een procedure starten. I.v.m. de AVG krijgen
wij geen namen door.

03. Tijdelijke kinderopvang in panden tussen
      Middenstraat 1 en Voorstraat 6 
      K. Kuperus

H. v/d Wetering
PvdA-GL

komt dit verzoek terug in de Raad? Wat is 
de mening van de centrumregisseur/ 
taskforce over dit verzoek?

De regisseur is hierbij betrokken en vind dit een 
goede tijdelijke invulling voor de periode van 
planontwikkeling. Is ook in de taskforce geweest.
Komt niet in de raad, maar gezien belang van 
centrumvisie vonden wij de gepast raad op deze 
wijze te informeren.

03. Tijdelijke kinderopvang in panden tussen
      Middenstraat 1 en Voorstraat 6 
      K. Kuperus

P. van Schaik
GBW

1. Het tijdelijk gebruiken van het pand 
voor kinderopvang levert extra 
verkeerbewegingen op in een gedeelte 
van de Voorstraat en de Middenstraat 
waarop deze wegen zeer waarschijnlijk 
niet op zijn berekend. Hoe voorkomt de 
Gemeente dat geen overlast of 
risicovolle situaties gaan ontstaan?

2. Doel is de huidige locatie te her 
ontwikkelen. Het plan van de eigenaar 
is om het pand voor 5 jaar als 
kinderdagverblijf te gaan gebruiken c.q. 
te verhuren. De Voorstraat is gebaat bij 
het snel her ontwikkelen van deze 

1 Risicovolle en overlast situatie kunnen door ons 
als gemeente niet met maatregelen voorkomen 
worden. Van groot belang in deze is het gedrag 
van halende en brengende ouders. Hoe minder 
mensen met de auto komen (waar op deze plek 
geen ruimte voor is) hoe minder problemen. De 
initiatiefnemers worden dan ook nadrukkelijk op 
hun verantwoordelijkheid (en voorlichting naar 
bezoekers gewezen).
2 Een goede ontwikkeling van dit gebied 
Voorstraat/Middenstraat vraagt om samenwerking
en gezamenlijke ontwikkeling van diverse panden 
en eigendommen die nu nog in gebruik zijn. Past 
dus geheel in de visie dat een eigenaar waar het 
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locatie waarbij een periode van 5 jaar 
als lang wordt aangemerkt. Waarom 
wordt niet gekozen voor een kortere 
termijn (bijv 2 jaar) met de mogelijkheid
van gemotiveerde verlengingsaanvraag,
om te zorgen dat de locatie z.s.m. her 
ontwikkeld wordt mede gelet op het 
totale Centrumplan waartoe ook een 
gebiedsregisseur is aangesteld? Graag 
toelichting.

pand vrijkomt van huidige gebruik, kiest voor een 
tijdelijke functie en zo tijd en ruimte creëert om 
zelf of door anderen samen met buurt percelen tot
een definitief plan te komen. Gezien het aantal 
eigendommen waar het hier om gaat is een 
termijn van 5 jaar heel reëel.

05. IJkmoment 1 van RES 1.0
      K. Kuperus

H. van Veldhuizen
SGP

1. Op pagina 15 wordt gesteld dat in 
Woudenberg de besluitvorming rondom 
uitnodigingskader rond de zomer is. Wat
is de planning en komt er nog een info 
avond?

2. Wat is de voortgang van Project A12 en 
de wijze van participatie vanuit 
Woudenberg?

1 Helaas heeft Over Morgen iets meer tijd nodig 
gehad dan eerder voorzien, op dit moment gaan 
wij als college bezien wat de meest passende 
vervolg stappen zijn.
2 De eerste verkenning is afgerond, met de 
andere overheden in deze verkenning wordt nu 
bezien welke vervolgstappen mogelijk en gewenst
zijn. Daarin zal ook bezien worden op welke 
moment lokale participatie en op welke wijze aan 
de orde zal zijn.

05. IJkmoment 1 van RES 1.0
      K. Kuperus

P. van Schaik
GBW

In dit ijkmoment wordt duidelijk dat de 
ambitie wordt afgeschaald van 0.96 TWh 
naar 0,64 TWh door beperkte zoekgebieden.
Aan het einde van de tweede kwartaal 2022
is een tweede ijkmoment. Dan brengt de 
RES regio Amersfoort in beeld wat de 
gevolgen zijn van de coalitie-akkoorden van
de nieuwe colleges voor de ambities van de 
RES. Het tweede ijkmoment wordt aan het 
einde van het tweede kwartaal 2022 
verwacht.

1. Kunt u aangeven wanneer de raad 
het tweede ijkmoment ontvangt?

2. Is het mogelijk om de informatie die
u ten bate van het tweede 

1 het tweede ijkmoment wordt momenteel 
opgesteld, zodra deze beschikbaar is zullen wij het
delen met de raad (gezien vergaderschema is dat 
te verwachten in najaar 2022).
2 Vanuit de gemeente Woudenberg is t.b.v. 
ijkmoment 2 geen informatie gestuurd want geen 
nieuws (afwegingskader nog niet vastgesteld)
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ijkmoment aan de regio Amersfoort 
heeft gestuurd alvast met de raad 
te delen?

05. IJkmoment 1 van RES 1.0
      K. Kuperus

H. v/d Wetering
PvdA-GL

Het afwegingskader zon en wind 
Woudenberg: ‘gezien het participatietraject 
zijn wij van mening dat het rapport eerst 
een ronde van inspraak nodig heeft, voordat
het geschikt is voor behandeling ter 
vaststelling in de raad’. Kan dit nader 
worden toegelicht? Wat wordt bedoeld met 
inspraak terwijl dit toch al de bedoeling was 
van het participatietraject?
Welke voortgang is er te melden over de 
verkenning A12?

Wij komen hier nader op terug, zodra wij als 
college een besluitgenomen hebben op het 
vervolgtraject.
De eerste verkenning A12, met de andere 
overheden in deze verkenning wordt nu bezien 
welke vervolgstappen mogelijk en gewenst zijn. 
Daarbij zullen wij ook bezien hoe uw raad te 
informeren.

06. Tasforce culturele en creatieve sector 
      M. Meeuwenoord

H. v/d Wetering
PvdA-GL

Op welke wijze wordt gehoor gegeven aan 
de oproep om de verkregen gelden in te 
zetten voor de culturele sector?

We hebben in 2021 tweemaal de Regeling 
compensatie coronamaatregelen 
vrijwilligersorganisaties opengesteld. Culturele 
organisaties konden hier een aanvraag voor 
indienen, die gehonoreerd werd indien zij 
voldeden aan de voorwaarden die aan de 
organisatie en aan de toewijzing financiële 
compensatie werden gesteld.

06. Tasforce culturele en creatieve sector 
      M. Meeuwenoord

P. van Schaik
GBW

1 Volgens de stukken is er in 2020 
een bedrag van €72.835,- en in 2021 een 
bedrag van €55.827,- ter beschikking 
gesteld aan Woudenberg ten behoeve van 
de culturele en creatieve sector als gevolg 
van de corona crisis.
- Hoeveel van deze gelden zijn inmiddels 
ten goede gekomen aan de culturele en 
creatieve sector?
- Staan er nog uitgaven op de planning voor
de komende periode?
- Mochten er gelden beschikbaar blijven en 

- In 2021 is de Regeling compensatie 
coronamaatregelen 
vrijwilligersorganisaties, met een 
subsidieplafond van € 30.000, tweemaal 
opengesteld. Culturele organisaties 
konden hier een aanvraag voor indienen. 
Tot nu toe is € 5.177 aan subsidies 
toegekend.

- Een aanvraag uit de tweede ronde is nog 
in behandeling. Een toekenning komt ten 
laste van het beschikbare budget.

- De door de gemeente ontvangen 
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er komen geen aanvragen meer binnen. 
Wat gebeurt er dan met het resterende 
bedrag?

coronagelden zijn ongeoormerkt. Het 
resterende bedrag blijft in 2022 
beschikbaar voor alle coronagerelateerde 
kosten die de gemeente maakt.

10. Voortgangsrapportages projecten april 2022 
      Z.D.M. van den Boogaard

H. v/d Wetering
PvdA-GL

Centrumplan fase 3: inmiddels is de 
gebiedsregisseur 5 maanden aan de slag. In
de rapportage is nog weinig concreets te 
melden. Is het mogelijk een update te 
krijgen van de gebiedsregisseur, bijv. 
mondeling aan de raad (info bijeenkomst)?
Project Hoevelaar: beoogde start bouw in 
eerste deel fase 2 rond de zomer van 2022: 
wordt hier 2023 bedoeld?’
Heuvelrugtuinen: Een cruciaal element om 
dit in de particuliere tuinen te laten slagen 
is dat bij de oplevering de tuinbodem 
belegd wordt met aarde (liefst zwarte 
tuinaarde) in plaats van het gebruikelijke 
zand (en puin). Dit is eerder afgesproken 
voorafgaande aan de start van fase 1. Gaat 
dat in het vervolg van fase 1 en in fase 2 
ook gebeuren?

De regisseur is met diverse mensen in gesprek, 
daar uit zijn nog geen concrete acties te melden. 
Anders dan dat alle acties uit het actieplan lopen.

Zoals opgenomen in de richtinggevende 
overallplanning  in de voortgangsrapportage 
Hoevelaar valt de beoogde start van de 
woningbouw in het eerste deel van Fase 2 rond de
zomer van 2023.

Er zijn met de projectontwikkelaar voor Hoevelaar 
fase 1 en 2 geen afspraken gemaakt over het 
aanbrengen van zwarte tuinaarde in de 
particuliere tuinen. De tuinen worden afgewerkt 
met ter plaatse beschikbare grond afkomstig uit 
de bouwputten. Het al dan niet afwerken van de 
tuinen met geschikte tuinaarde geschiedt op 
initiatief van de bewoners zelf.

10. Voortgangsrapportages projecten april 2022
      Z.D.M. van den Boogaard

P. van Schaik
GBW

1. In de projectrapportage Woudenberg 
Zuid-Oost wordt melding gemaakt van 
de inzet van een extern strategisch 
verkeerskundige mede in verband met 
de aandachtspunten rondom de N224. 
Kan het college aangeven tot welke 
concrete adviezen en andere 
uitkomsten zijn of haar inzet hebben 
geleid, alsook een oordeel over de 
uitkomsten tot dusverre

2. Door de provincie is op 23 maart in 
Hotel Schimmel een voorlichtingsavond 
gegeven voor bewoners aan de N224 en

1 Deze persoon en zijn voorganger is direct 
betrokken bij onderzoeken verkeersveiligheid 
N224 en rotonde N224/N226 en draagt daarmee 
bij aan de onderlinge contacten op ambtelijke 
niveau en vergroot het onderlinge begrip in 
bestuurlijk denken.
Daarnaast zal deze persoon een belangrijke rol 
spelen in de maatwerkverkenning, die dit jaar zal 
plaats vinden. Samen met de strategisch 
beleidsadviseur ruimtelijke ordening.
2 De provincie is nu bezig met verwerking van alle
reacties en gaat samen met onze verkeerskundige
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andere belangstellenden over het 
voorgenomen onderhoud van de N224. 
Hoe verlopen momenteel de 
gesprekken tussen de Gemeente en de 
Provincie over het voorgenomen 
onderhoud van de N224 en de 
aanpassingen die door de Provincie zijn 
voorgesteld, in combinatie met de 
verkeersplannen voor de rondom 
Hoevelaar en de overlast N224? Graag 
inhoudelijke toelichten.

in overleg met diverse bedrijven.
Het is daarna aan de provincie om te bezien welke
aanpassingen de provincie wel/niet bereid is om 
door te voeren in dit proces.
Daarnaast gaat het maatwerk gesprek in het 
kader van het Ontwikkelbeeld regio Amersfoort 
starten wat meer inzicht zou moeten geven in de 
N224 in het grotere geheel van ontwikkelingen in 
en rond Woudenberg.


