RAADSVERGADERING 20 mei 2014
Ingekomen stukken en mededelingen

Ingekomen stukken

B en W stellen voor

1. Beleidsplan 2014-2018

Kan desgewenst besproken worden. Het
beleidsplan zal elk jaar bij de jaarrekening
worden gevoegd, voorzien van de actuele
stand van zaken

2. Wijkcomité de Del: analyse schoolverkeer
Bremheuvel en antwoordbrief college

Voor kennisgeving aannemen

3. Stichting Behoud Karakter Bremheuvel:
reactie op antwoordbrief belastingheffing op
gemeentelijke grondtransacties. Antwoord
college op deze brief

Voor kennisgeving aannemen

4. Stichting Behoud Karakter Bremheuvel:
Brief met o.a. vragen inzake cultuurhistorie
en antwoord college op deze brief

Voor kennisgeving aannemen

5. Diverse organisaties: Aanpak en
schuldenproblematiek

Voor kennisgeving aannemen

6. Veiligheidsstrategie Oost Nederland 20152018

Voor kennisgeving aannemen

7. Provincie Gelderland: Stage lopen bij
jeugd(zorg)organisaties in juni

Voor kennisgeving aannemen; te zijner tijd
individuele mogelijkheid om u aan te melden

8. Stadsregio Arnhem Nijmegen: concept
jaarverslag met jaarrekening 2013 en
toelichting ter zake

Akkoord gaan met de concept-jaarrekening
en dit aan de Stadsregio berichten

9.Veiligheids- en Gezondheidsregio
Gelderland-Midden (VGGM): jaarrekening
2013 en begroting 2015 en toelichting ter
zake

Akkoord gaan met de stukken en dit aan de
VVGM berichten

10. Omgevingsdienst ODRA: jaarrekening
2013 en begroting 2015 en toelichting ter
zake

Akkoord gaan met de stukken en dit aan de
ODRA berichten

Mededelingen
Verkeersproblematiek Dorpsschool
De BGR heeft enige tijd geleden een onderzoek ingesteld hoe de omwonenden de
verkeersproblematiek rond de Dorpsschool ervaren. Uit dit onderzoek is onder andere naar
voren gekomen dat een deel van de omwonenden zich stoort aan de verkeersproblematiek.
Op 17 april 2014 heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden – onder leiding van wethouder
Adema – om met de omwonenden van de Dorpsschool te bezien of er iets aan de
verkeersproblematiek gedaan kan worden.
Inbreng omwonenden
Op basis van tien varianten is met de bewoners besproken welke varianten uitgewerkt kunnen
worden. Deze uitwerking dient te leiden naar een Advies rijrichting. Verder zijn er tips
geopperd die de verkeersproblematiek dienen te verminderen. Deze tips worden meegenomen
in het onderzoek.
Besloten is om een klein comité in te stellen waarin de volgende personen zitting gaan nemen:
- drie omwonenden van de Dorpsschool
- twee ambtenaren
Het comité zal verder uitgebreid kunnen gaan worden met een vertegenwoordiging vanuit de
school (gedacht wordt aan de directeur) en een vertegenwoordiging vanuit de ouders (een
fietsende ouder en een ouder met auto).
Het comité zal alle punten genoemd onder Onderzoek mee nemen in de uitwerking.
Onderzoek
Het onderzoek naar de verkeersproblematiek zal zich toespitsen op de volgende zaken:
1) Instellen schoolroute
2) Opstellen schoolbus
3) Parkeren leerkrachten
4) Parkeren brengouders
5) - continurooster
- communicatie In de Roos / schoolblad
- handhaving ingestelde regels
- bereikbaarheid hulpdiensten tijdens brengen / halen
Een uitgewerkt advies zal aan ons college worden voorgelegd uiterlijk 15 juli 2014. De
vastgestelde uitkomsten van dit advies zullen geïmplementeerd worden met ingang van het
schooljaar 2014 – 2015.
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