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Onderwerp

Toezegging

Uit

Toegezegd

Portefeuille-

Bespreeknotitie

Wethouder Van Heeswijk zegt de commissie toe om een bespreeknotitie op te

8-3-2018

30-09-2019

G. v. Heeswijk

14-11-2019

31-3-2020

M. Prinssen

standplaatsvoorz. (164)

stellen m.b.t. de mogelijkheden op standplaatsvoorzieningen.

vergadering

14-11-18: standplaatsvoorzieningen meegenomen in centrumvisie

voor

30-6-2020

houder

10-10-19: bericht aan de raad m.b.t. koppeling aan centrumvisie en dat de te
verwachtte informatie medio 2020 volgt.
Noise reducer HA

De fractie van Gewoon Uden refereert in de vergadering aan de betreffende

(246)

scenario' met juridische en financiële onmogelijkheden. Daarnaast geeft de

(geluidswering Foodcourt)

memo van de portefeuillehouder en benoemd dat als 'een zeer zwart ambtelijke
fractie aan dat de omwonenden overlast ervaren, dat blijkt onder meer uit een

filmpje wat ze op You Tube hebben geplaatst (www.foodcourtuden.nl). De fractie

van Gewoon Uden doet de portefeuillehouder een voorstel om de mogelijkheid te
onderzoeken een hekwerk/geluidswering te plaatsen onder de noemer 'Noise

reducer HA' (zie bijlage onderzoeksvoorstel). De fractie van Gewoon Uden is van
mening dat dit wellicht een snel te realiseren en goedkopere oplossing kan

bieden dan de gemeente schetst. Wethouder Prinssen zegt toe deze mogelijkheid
ambtelijk te laten onderzoeken en daar op terug te komen in het eerste kwartaal
van 2020. De fractie van Gewoon Uden geeft aan eind januari/begin februari

2020 duidelijkheid te wensen van de portefeuillehouder en houden tot die tijd
hun motie aan.
Onderzoek verlichting

Wethouder Verkuijlen zegt een nader onderzoek inzake de verlichting van de

Raad

2e kw. 2020

I. Verkuijlen

Woningbouw in Volkel

Portefeuillehouder Van Lankvelt zegt toe om begin volgend jaar met een

12-12-2019

31-3-2020

F. v. Lankvelt

Onderzoek Glyfosaat

Portefeuillehouder Van Lankvelt zegt toe om de mogelijkheden op een verbod op

20-2-2020

2e kw. 2020

F. v. Lankvelt

Petruskerk (247)

(255)

(263)

21 februari 2020/MB

Petruskerk toe.

raadsinformatienota naar de raad te komen over (sociale) woningbouw in Volkel.

het gebruik van Glyfosaat in de verpachtcontracten van het college te

onderzoeken. De raad wordt geïnformeerd over de resultaten. Ook de

7-11-2019
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communicatie met betrekking tot de risico's van Glyfosaat richting agrariërs en
particulieren wordt opgepakt. Met betrekking tot de communicatie richting de
agrarische sector wordt de samenwerking met ZLTO gezocht.
Aanjaagteam Volkel (264)

Portefeuillehouder Van Lankvelt zegt toe om de commissie REF in de volgende

vergadering bij te praten over de projecten die Area in Volkel aan het oppakken

20-2-2020

9-4-2020

F. v. Lankvelt

20-2-2020

2e kw. 2020

F. v. lankvelt

is. De fractie van VVD-Leefbaar Uden heeft reeds aangekondigd dat zij de

betreffende informatienota gemotiveerd gaan agenderen. Dus dat kan gekoppeld
worden aan dit agendapunt.
Vervoerspotentieel
lightrail (265)

21 februari 2020/MB

In het kader van het vraagstuk m.b.t. Lightrail zegt wethouder Van Lankvelt op
vraag van Jong Uden toe om daar waar mogelijk inzicht te verschaffen in het
vervoerspotentieel/aantal reizigers in de regio.

