Laatste vergadering: 17 januari 2017
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Onderwerp
Blauwe zone Dorpshart zo spoedig mogelijk aanpassen aan winkeltijden.
Bij scholen nagaan of verbetering taalachterstand waarneembaar is.
Planning woningbouwprogramma (Beekweide, Taets van Amerongenweg en overige projecten)
aan raad beschikbaar stellen.
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Beeldkwaliteit groenniveau agenderen.
Onderzoek uitvoeren naar fouten aanleg fietspad Barneveldsestraat ter bespreking in
commissie RF.

Persoon die in Renswoude betrokken is bij de integratie van asielzoekers in commissie AB
uitnodigen.

Vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies dienen weer genotuleerd te
worden. Hiervoor wordt een voorstel gedaan.

Ten aanzien van de ontsluiting van vier nieuwe woningen op de Catharina Mossellaan dient in
het kader van de verkeersveiligheid in overleg met de bewoners van de Catharine Mossellaan
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nagegaan te worden wat binnen het vastgestelde bestemmingsplan een aanvaardbare
oplossing is. Commissie RF over de voortgang informeren.
Ten aanzien van de te houden werkateliers in het kader van de ruimte voor ruimteregeling dient
een voorstel te komen hoe burgerparticipatie hierin een nadrukkelijker rol krijgt.
Verslagen van de vergaderingen van de klankbordgroep herontwikkeling Taets van
Amerongenweg worden aan de raad beschikbaar gesteld.
Op Beekweide dient de kruising van het fietspad met de bouwweg nabij de sportvelden ook
voor bouwverkeer bebord te worden.
Inzake de onlangs vastgestelde geurverordening dient uitgezocht te worden of de vastgestelde
afwijkende geurnorm voor de vier woningen aan de Catharina Mossellaan juridisch houdbaar
is.
Hondenpoep-problematiek dient aandacht te krijgen. Onderzocht zal worden welke
mogelijkheden er zijn om dit terug te dringen, bijvoorbeeld door de inzet van de BOA’s.
Ten aanzien van de nadere uitwerking van de afronding van het Dorpshart en de verplaatsing
van het gemeentehuis dient aandacht besteed te worden aan het parkeervraagstuk en het
betrekken van ondernemers en bewoners bij dit plan.
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