
 
 
 

 

  
Programma informatieve raadsbijeenkomst  

Donderdag 19 januari 2023  
 
 

 

Op 19 januari 2023 is er een informatieve bijeenkomst voor de gemeenteraad. 
 
Tijdstip:    19.30 uur  
Locatie:    raadzaal  
 
Agenda 
 
19.30  - 21.00u Mobiliteitsplan 2022 
 
Toelichting 
Op het gebied van verkeer en vervoer wil de gemeente in de toekomst veilig, 
bereikbaar en leefbaar blijven. Daarom maakt de gemeente een nieuw 
verkeersbeleidsplan: het mobiliteitsplan. Alle verkeersdeelnemers komen erin aan 
bod. Het plan wordt samen met inwoners, ondernemers en organisaties gemaakt.  
In 2023 neemt de gemeenteraad een besluit over het mobiliteitsplan.  
 
In deze informatieve sessie informeren wethouder Steintjes en projectleider 
mobiliteit Rick Luimes de gemeenteraad over:   

- de inhoud van het mobiliteitsplan op hoofdlijnen (wat behelst het plan en 
wat komt er allemaal in), 

- de belangrijkste resultaten van de recent gehouden participatie onder 
inwoners (resultaten van de online-kaart waar inwoners op aangeven wat ze 
wel en niet goed vinden), 

- een interactieve sessie waarin de raad haar ambities voor mobiliteit kan 
concretiseren. Dit gebeurt door een sessie met Mentimeter waarbij de 
raadsleden ongeveer 25 vragen en stellingen voorgelegd krijgen.  
De resultaten hiervan neemt het college mee bij het opstellen van het 
mobiliteitsplan. 

 
 
21.00 - 22.00u Landelijk gebied in de omgevingsvisie 
 
Toelichting 
Op basis van de Omgevingswet moet elke gemeente een omgevingsvisie maken.  
De omgevingsvisie geeft voor de lange termijn richting aan de ontwikkeling van de 
omgeving. Dit wordt gedaan voor de gehele gemeente. Deze avond is gericht op een 
specifiek deel van het landelijk gebied.   
 
Een van de eerste opgaven die het college uitwerkt, gaat over het gebied  
rondom De Slangenburg en Gaanderen. Het college is, samen met de agrarische 
ondernemers en andere betrokkenen in het gebied, op zoek gegaan naar de 
mogelijkheden voor deze gebieden.  
 
Wethouder Steintjes en de extern projectleider Roelof Goodijk geven een presentatie 
over wat er aan informatie is opgehaald. Hierbij komen de actuele thema’s in het 
landelijk gebied aan de orde, zoals de klimaatverandering en 
verdrogingsproblematiek, vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing, leefbaarheid 
en wonen in het landelijke gebied en kansen voor recreatie.  
De raadsleden kunnen hier op reageren.  


