
Conclusies en afspraken

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

gehouden op woensdag 8 november 2017 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
Erik Schieven

CDA
Memet Tekinerdogan
Sylvia Stuivenberg 

SP
Pascal van Aken
Heini Peters
Jan Vesters

PvdA
John Haverdil
Rob Wellink

D66
Hayo Canter Cremers
Arno Kock

VVD
André Rehé
Richard de Lange
Wiebe Keulen

College: Henk Hengeveld
Jos Sluiter

Ambtelijk: Willem Hoeffnagel
Hermien van Mourik



Onderwerp
Aard bespreking

Opening en mededelingen

-

Onderwerp
Aard bespreking

Vaststellen agenda
Besluitvorming
Ongewijzigd vastgesteld.

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

Onderwerp
Aard bespreking

Tweede bestuursrapportage 2017 en Gemeentebegroting 2017 
Voorbereidende beraadslaging
Wethouders Sluiter en Hengeveld beantwoorden de vragen vanuit de eerste 
termijn van de Algemene Beschouwingen die plaatsvond in de raadsvergadering 
van 24 oktober jl. en de commissie heeft verhelderingsvragen kunnen stellen.

In de commissie vindt debat plaats over de aan FL-gerelateerde onderwerpen in 
de Begroting. 

Toezeggingen:

- Er komt een pilot “Groene auto’s.
- College komt terug op blijversleningen

Overige:

- Economische beleidsvisie nog te agenderen door agendacommissie

Advies commissie: --

In het presidium is 5 minuten spreektijd afgesproken voor de tweede termijn van 
de Algemene Beschouwingen. Na het sluiten van de beraadslagingen en 
voordat de raad tot stemming overgaat, kunnen raadsleden hun voorgenomen 
stemgedrag in een stemverklaring kort toelichten over amendementen, het 
raadsvoorstel en moties.

Onderwerp
Aard bespreking

Rondvraag
Open gesprek
Hayo Canter Cremers (D66):
1) Naar een snelle evaluatie van het verkeerscirculatie in centrum Ulft en 
centrum Silvolde omdat we daar veel aan en opmerkingen over krijgen.

2) Daarnaast nog een hele concrete vraag of aan het einde van de ijzeren muur 
op de shared space in Silvolde lampjes aangebracht kunnen worden omdat in 
het donker het einde van de muur voor veel gebruikers zeer slecht te zien is. 
Ad 2) Toezegging: reflextoren worden aangebracht na overleg met werkgroep 
Silvolde

3) Wat het algemene beleid is ten aanzien van de aanleg van parkeerplaatsen in 
de gemeente omdat er nogal wat plaatsen zijn (voorbeeld De pol Ulft, of prins 
Bernardstraat Silvolde waar je in de bosjes moet uitstappen, omdat het 
struikgewas pal langs de (smalle) parkeerplaats ligt en er geen tegelpaadje oid 
ligt.
Voor beantwoording zie videoverslag.



Sluiting: 22:20 uur

Aldus vastgesteld door de commissie Fysieke Leefomgeving (FL) in zijn openbare vergadering van 
6 december 2017.

de commissiegriffier de voorzitter

Marco Looman Jeanette Elstak


