Vragen over beleidsbegroting 2018 en de meerjarenramingen 2019-2021

Hoofdstuk 1 :Veiligheid
Dorpsbelang Renswoude steunt de extra inzet van Boa’s. Wij zien de Boa’s graag ingezet bij “ echte”
problemen en niet zozeer het bonnetjes schrijven op het Dorpshart.
Hoofdstuk 2: Verkeer, vervoer en waterstaat
De verkeersdrukte op de Dorpsstraat , zeker in de spits, ondervinden wij nog steeds on veilig. Een
suggesties is om moderne technieken te gebruiken die vooral bij duisternis een zee van licht produceren
die bij automobilisten zeker de aandacht trekt. Dorpsbelang Renswoude is van mening dat de situatie
Ubbeschoterweg-Dorpsstraat verbetering behoeft. Wij zijn voorstander van om hier een
verkeerskundige zijn mening over te vragen hoe het beter en vooral veiliger kan.
Dorpsbelang vraagt aandacht voor het volgende: wil het college de parkeernorm opnieuw wil vaststellen
in de oude(re) wijken? Wil het college een inventarisatie doen van het aantal voertuigen en overlast door
parkeren in met name het weekend in de wijk Noord. Graag inventariseren waar er mogelijk
parkeerplekken gerealiseerd kunnen worden. In de Kastanjelaan wordt van bepaalde speelterreinen nog
maar weinig gebruik gemaakt en daar zouden daar minimaal 5 auto's kunnen parkeren. Is het college
bereid plekken in de wijk aan te wijzen voor parkeren van werkbussen. bijvoorbeeld in de
langsparkeervakken op de kop van woningblokken op de Kastanjelaan. Ziet het college mogelijkheden
voor of een centrale en bewaakte parkeerruimte voor werkbussen wellicht tegen geringe vergoeding van
de ZZP-er of werknemer die de bus mee naar huis krijgt?
Hoofdstuk 3 :Economie
Zorgen maakt Dorpsbelang Renswoude zich over de agrariërs die getroffen zijn door de fipronilcrisis. Wij
gaan ervan uit dat het college deze agrariërs zoveel mogelijk wijst op de steun die er is. Het college ziet
mogelijkheden om gebruik te maken van vrijkomende agrarische verbouwing. Aan welke gebruik denkt
het college dan aan?
Hoofdstuk 4 :Onderwijs

Blij is Dorpsbelang Renswoude met het beschikbaar stellen van middelen voor een nieuw Borgwal. Hoe
staat het met deze nieuwbouw en heeft het college al plannen over de vertreklocatie?
Hoofdstuk 5 :Sport, cultuur en recreatie
Ook wij constateren dat Renswoude er steeds ‘ groener’ begint uit zien. Als het onkruid tussen de tegels
omhoog schiet ziet dat er uit als onverzorgd en achterstallig onderhoud. Betrekken van bewoners is een
mogelijkheid om de kosten in bedwang te houden. Hoe denkt het college hierover?
Blij is Dorpsbelang Renswoude met de opening van het Bezoekerscentrum in Fort aan de Buursteeg. Dit
zet Renswoude echt op de kaart. Mooi is dat direct een klompenpad nabij dit centrum is geopend.
Hoofdstuk 6 :Sociaal Domein
Heeft het Dorpsteam alles goed in beeld? Dit gelet op een onlangs in D&S gepubliceerd verhaal dat er
veel langs elkaar heen werd gewerkt?
Hoofdstuk 7 :Volksgezondheid en milieu
Dorpsbelang Renswoude blijft aandacht vragen voor de grote hoeveelheid fijnstof en de daarmee
gepaarde gaande ongezonde lucht. Wij juichen het onderzoek naar een betere afvalscheiding toe. Hier
pleit Dorpsbelang Renswoude al jaren voor.
Hoofdstuk 8 :Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Wij zijn benieuwd naar de gesprekken met bewoners van de Taets van Amerongen in fase 1a. Zit hier
voortgang in naar aanleiding van een rechtszaak? Daling woonlasten is een mooi streven maar dit staat
in schril contrast op de jaarlijkse huurverhoging. Is dit wel een reële doelstelling of is het voor de bühne?
Hoofdstuk 9 :Algemene dekkingsmiddelen
Dorpsbelang Renswoude blijft de brei van cijfers onduidelijk vinden en zien graag staatjes waardoor een
beter overzicht getoond wordt.
Tot slot danken wij het college, ambtelijk apparaat, medewerkers buitendienst en de brandweer voor
hun inzet het afgelopen jaar en wij hopen dat het college deze dank overbrengt.
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