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Vragen en antwoorden

Vraag 1

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 16 december 2021 heeft het college aangegeven dat 

de eerste stap, na het vaststellen van de Gebiedsvisie en PlanMER Rivieroevers, het opstellen 

van een mobiliteitsstrategie zou zijn. Dit is ook opgenomen als punt drie van het voorstel dat op 16

december 2021 is aangenomen. 

Waarom kiest het college ervoor om eerst met de nota Reserve Gebiedsfonds Rivieroevers te 

komen, in plaats van een mobiliteitsstrategie?

Antwoord 1

Vraag 2

Wanneer kunnen we de hierboven genoemde mobiliteitsstrategie verwachten? Er heeft op 17 

oktober 2022 een commissiebijeenkomst plaatst gevonden over de uitvoeringsnota mobiliteit 

Bolnes, maar deze geldt alleen voor Bolnes en niet voor het gehele gebied rondom de 

rivieroevers. 

Antwoord 2



Vraag 3

Hoe staat het met de huidige ontwikkelingen rondom de 'voortuin' van Huys ten Donck?

Antwoord 3

Vraag 4

Op blz. 13 van de nota Reserve Gebiedsfonds Rivieroevers heeft u het bij punt 1a  over het 

autoluw maken van de Oostmolendijk. Aan welke maatregelen denkt het college?

Antwoord 4

Vraag 5

Is het verstandig om nu in te zetten op het autoluw maken van de Oostmolendijk, als deze dijk in 

de toekomst eerst nog versterkt moet worden?

Antwoord 5

Vraag 6

Het fonds wordt gevuld met bijdragen per te realiseren woning. Hierbij is het bedrag voor sociale 

woningen lager dan middeldure/ dure woningen. Ziet u hierbij ook mogelijkheden voor het 

stimuleren van bijvoorbeeld het realiseren van starterswoningen?

Antwoord 6

Vraag 7

U gaat uit van een brandbreedte tussen de 600 – 900 woningen. Waarop zijn deze aantallen 

gebaseerd (hoeveel woningen op welke locatie) en heeft u in beeld welke impact deze aantallen 

hebben op de leefbaarheid?

Antwoord 7


