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Beantwoording vragen n.a.v. Motie
verkeersdrempels Raad 13 oktober 2016

Naar aanleiding van de Motie ''verkeersdrempels'' van de fracties DV, CDA en
D66 in de van Raad 13 oktober 2016 (zaak 24589) is een onderzoek uitgevoerd
naar de uitvoeringswijze en regelgeving rondom verkeersdrempels. Dit
onderzoek is de basis voor de beantwoording van de vragen van de fracties.

akkoord
Het college van Burgemeester en Wethouders besluit om:

Op 19 januari 2017 heeft de raad ingestemd met een pakket aan maatregelen om
de achterstand in de opgave huisvesting vergunninghouders aan te pakken. Een
van deze maatregelen bestaat uit "plan t Veldje" waarbij Woningstichting
Voerendaal in ruil voor de mogelijkheid om aan t Veldje 4 te Voerendaal haar
woningaanbod uit te breiden met 15 tweepersoons LLB-woningen, de reguliere
afspraken rondom de huisvesting van vergunninghouders uitbreidt met een
eenmalige verhoging van 15 huishoudens.

akkoord
Het college van burgemeesters en wethouders besluit om portefeuillehouder P.
Leunissen het mandaat te verlenen om de onderhandelingen met stichting
RADAR, inzake de aankoop van t Veldje 4 te Voerendaal, af te ronden en de
koopovereenkomst met verkoper aan te gaan.
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koopovereenkomst t Veldje tbv plan WsV
15 LLB woningen

• onverkort vast te houden aan de algemene duurzaam veilige inrichtingscriteria,
zoals die in Nederland van toepassing zijn en in het GVVP zijn vastgelegd en
derhalve;
• in te stemmen met het voorstel om de uitritconstructie van de Pontstraat,
aangepast aan het ontwerp van de in reconstructie zijnde Bergseweg, te
handhaven;
• in te stemmen met het voorstel om de uitritconstructie van de Kunderkampstraat
aangepast aan het ontwerp van de in reconstructie zijnde Bergseweg te
handhaven;
• in te stemmen met het voorstel om de uitritconstructie van de Tenelenweg aan
te passen;
• de gemeenteraad hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.

De eerste stap in dit project is de verwerving van het perceel plus opstallen aan 't
Veldje 4 door de gemeente Voerendaal. De onderhandelingen hieromtrent met de
huidige eigenaar, stichting RADAR, bevinden zich momenteel in een afrondende
fase en over de concept-koopovereenkomst is in grote lijnen overeenstemming
tussen partijen. Om de laatste details in te kunnen vullen zal aanvullend overleg
met stichting RADAR nodig zijn. Middels onderhavig voorstel wordt uw college
verzocht portefeuillehouder P. Leunissen te mandateren deze laatste
onderhandelingen af te ronden, hieruit volgend mogelijk nog enkele beperkte
aanpassing aan de overeenkomst door te voeren en vervolgens deze
overeenkomst met stichting RADAR aan te gaan.
De volgende stap in het proces is de verkoop van 't Veldje 4 aan Woningstichting
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Voerendaal. Deze overdracht in eigendom zal gebeuren middels een realisatieen exploitatieovereenkomst welke momenteel onderdeel uitmaakt van de
onderhandelingen met de woningstichting. Verwachting is dat deze overeenkomst
binnen enkele weken ter instemming aan uw college kan worden voorgelegd.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Voerendaal, gehouden op 07-03-2017.
Burgemeester en Wethouders van Voerendaal,
De secretaris
De burgemeester

H.H.M. Timmermans
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