
 
 

Conclusies en afspraken 
 

Van de vergadering van de commissie Fysieke Leefomgeving (FL) 
van de Gemeente Oude IJsselstreek, 

gehouden op woensdag 19 april om 20.00 uur in de DRU Cultuurfabriek te Ulft 
 

Aanwezig:   Jeanette Elstak, commissievoorzitter    
    Marco Looman, plv. commissiegriffier 
    --------- 
    Lokaal Belang (GVS) 
    Ben Hiddinga 
    Gerrit Vossers 
    

CDA 
Sylvia Stuivenberg 
Memet Tekinerdogan 
    
SP 
Jan Vesters 
Gerhard Kobus 
Elja Versteeg 

     
PvdA 
John Haverdil 
Rob Wellink 

      
D66 
Arno Kock     
Bariscan Kurt 

     
VVD 

    Richard de Lange 
    Wiebe Keulen 

 
College:  Henk Hengeveld 
 
Ambtelijk: Ingrid Testroet 
 Dennis Egberts 
 
Afwezig met afmelding: Erik Schieven (LB) 

Hayo Canter Cremers (D66) 
 
 
 
 
  
  



Onderwerp 
Aard bespreking 

Opening en mededelingen 
- 

 Nieuw lid commissie FL: Bariscan Kurt (D66) 

 

Onderwerp 
Aard bespreking 

Vaststellen agenda 
Besluitvorming 

 Ongewijzigd vastgesteld. 
 

 

Onderwerp 
Aard bespreking 

Conclusies en afspraken vergaderingen d.d. 16 maart 2017 
Besluitvorming 

 Ongewijzigd vastgesteld.  

 

Onderwerp 
Aard bespreking 

Lijst van bestuurlijke toezeggingen en actuele moties 
Besluitvorming 

 Bestuurlijke toezeggingen: 

Huisvesting en opvang statushouders: afvoeren van de lijst 

Ontwikkeling Docks NL 1,2: graag volgende cie. FL een voortgangsmemo 

Raadsvoorstel hondenpoep-zakjes-dispenser: afvoeren van de lijst 

Demografische ontwikkelingen: afvoeren van de lijst 

Actuele moties: 

Commissie vraagt naar agendering motie planologische ontwikkeling 

Varsseveld:  

Planningslijst: Indiener Schieven stelt voor om de motie te behandelen bij het 

dossier Doetinchemseweg (FL 7 juni). 

 

 
De voorzitter vat de conclusies / oordelen samen in een commissieadvies en noemt daarbij de 
belangrijkste argumenten en eventuele minderheidstandpunten en voorbehouden. 
 

Onderwerp 
Aard bespreking 

Vaststelling lijst categorieën waarvoor geen verklaring van geen 
bedenkingen -VVGB- is vereist  
Politieke beraadslagingen ter voorbereiding op besluitvorming 

 Advies commissie: bespreekstuk in de raad. 

 

Onderwerp 
Aard bespreking 

Aangehouden motie Windmolenpark Den Tol 
Oriënterende beraadslaging 

 Advies commissie: Commissiebehandeling aangehouden. Haverdil (PvdA) 
vraagt mede namens Canter Cremers (D66) om een financiële onderlegger van 
wethouder financiën. De commissiegriffier zal deze vraag overbrengen.  

 

Onderwerp 
Aard bespreking 

Externe vertegenwoordigingen en actuele portefeuillezaken 
Open gesprek 

 - 

 
 
 



Onderwerp 
Aard bespreking 

Overige onderwerpen ter bespreking 
Open gesprek 

 - 

 

Onderwerp 
Aard bespreking 

Rondvraag 
Open gesprek 

 
 

D66 heeft de afgelopen tijd met een aantal Ulftse jongeren gesproken. Ze geven 

aan dat voor de leeftijdsgroep van circa 12 tot circa 18 jaar er in Ulft betrekkelijk 

weinig te doen is naast de reguliere muziek- en sportverenigingen. Regelmatig 

wordt er gevraagd waarom er geen jongerensoos of jeugdhonk is in Ulft.   

In het recente verleden was er zoiets in Gendringen, waar door sommigen met 

weemoed aan wordt teruggedacht. D66 kan zich bij deze wens wel iets 

voorstellen. Een gebouw zoals het nu leegstaande zwembad Blenk, zou er 

mogelijk zeer geschikt voor zijn. Een dergelijke invulling zou ook goed passen 

bij de algemene  voorwaarden die door de wethouder aan de  nieuwe invulling 

van de Blenk zijn gesteld.  

De eerste vraag aan de wethouder is of hij het daar mee eens is.  

Of zijn er nog tot nu toe niet uitgesproken criteria die het vestigen van een 

jeugdhonk/ jeugdsoos in het oude zwembad de Blenk verhinderen.  

Indien ja: zijn er andere panden van de gemeente die leegstaan waar een 

jeugdhonk/jeugdsoos in gevestigd zou kunnen worden? 

D66 vraagt  zich overigens wel af hoe groot het draagvlak voor een jeugdhonk/ 

jeugdsoos nu precies is. Mede gelet op de recente investeringen in het 

onderwijshuisvesting en de aanpak van de problematiek van de hangjongeren 

weet D66 dat ook het college zeer begaan is met de jeugd in onze gemeente. 

D66 zou daarom graag  ook de volgende vraag  aan de wethouder willen 

voorleggen:   

- kunt u laten onderzoeken hoe groot de behoefte van de Ulftse jeugd aan een 

jeugdhonk/ jeugdsoos daadwerkelijk is? 

Als blijkt dat de behoefte nog groter is dan D66 vermoedt: 

- is het college bereid stappen te ondernemen om te komen tot de realisatie van 

een jeugdhonk/jeugdsoos in Ulft? In zwembad de Blenk? 

Wethouder Hengeveld: splitst de vraag in twee delen, over jeugdzaken gaat 

wethouder Kuster. Hengeveld wacht de onderhandelingen over de verkoop van  

De Blenk eerst af.   

 
Aldus vastgesteld door de commissie Fysieke Leefomgeving (FL) in zijn openbare vergadering van  
7 juni 2017. 
 
de commissiegriffier     de voorzitter 
 
 
Birkitta Kortes      Jeanette Elstak 


