
Longlist ten behoeve van het oriënterend overleg met  de raad in de raadsrotonde van 3 februari 2011

projecten longlist NUON gelden

nummer onderwerp omschrijving voorstel  thema op longlist afschr.
project longlist omdat/relatie met termijn 2012 2013 2014 2015 2016

klimaat

1

Uitbreiding opslagcapaciteit werf Door een toename van de diverse soorten materialen die 
noodzakelijkerwijs in opslag moeten worden genomen, zoals extra 
zoutopslag, en de opslag van houtsnippers en groenresten voor 
verwerking voor de biologische verbranding van materialen, is het 
noodzakelijk om extra opslag mogelijkheden te creëren 

850.000€            klimaat 

Terugdringen CO2 uitstoot. Omschakelen 
naar duurzame energie Extra ruimte voor 
zoutopslag is nodig i.v.m. betere 
gladheidbestrijding

40  €          21.888  €          21.888  €          21.888  €          21.888  €          21.888 

2

regionaal groen energiebedrijf Over dit onderwerp wordt al langer gesproken. Naar verwachting 
levert het geld op en geeft het invulling aan de Achterhoekse 
duurzaamheidambities. Voor onderzoek naar de mogelijkheden in 
samenwerking met de andere gemeenten zou een bedrag 
gereserveerd moeten worden van € 50.000

50.000€              klimaat 

Terugdringen CO2 uitstoot. Omschakelen 
naar duurzame energie Het is 
noodzakelijk door te gaan met het 
stimuleringsbeleid in de vorm van 
voorlichting, maatregelensubsidies en 
financieringsconstructies.  
Collegeprogramma programma 5, 
subdoelstelling 2

1  €          50.000 

3

promoten duurzame mobiliteit De transitie naar alternatieve brandstoffen is een belangrijke 
opgave. De CO2 uitstoot door het verkeer en vervoer is goed voor 
35% van de gehele CO2 uitstoot in de gemeente. De gemeente 
kan de overgang stimuleren door een aardgastankstation in de 
gemeente te stimuleren. De gemeente zou geheel kunnen 
overschakelen (gemeentelijk wagenpark) Hiermee is al een begin 
gemaakt, maar er zijn extra investeringen nodig om dit 
daadwerkelijk te realiseren het gaat om vijf maal een investering 
van € 100.000,--  per jaargedurende vijf jaar

500.000€            klimaat 

Terugdringen CO2 uitstoot. Omschakelen 
naar duurzame energie Het is 
noodzakelijk door te gaan met het 
stimuleringsbeleid in de vorm van 
voorlichting, maatregelensubsidies en 
financieringsconstructies.  
Collegeprogramma programma 5, 
subdoelstelling 2

5  €        103.000  €        103.000  €        103.000  €        103.000  €        103.000 

4

participatie in het opwekken van 
duurzame energie

De belangrijke kansen voor duurzame energie in de gemeente zijn 
windenergie, zonne-energie en energie uit biomassa. Er kunnen 
meerdere projecten onder deze noemer uitgewerkt worden, zoals 
participatie in windpark Netterden, faciliteren van zonne-energie 
projecten van burgers.

3.000.000€         klimaat 

Terugdringen CO2 uitstoot. Omschakelen 
naar duurzame energie Het is 
noodzakelijk door te gaan met het 
stimuleringsbeleid in de vorm van 
voorlichting, maatregelensubsidies en 
financieringsconstructies.  
Collegeprogramma programma 5, 
subdoelstelling 2

40  €                    -  €          77.250  €          77.250  €          77.250  €          77.250 

5

energiebesparing bestaande bouw de ervaring leert dat bij particuliere woningbezitters vooral 
subsidies helpen om mensen over de streep te trekken om 
energiebesparende maatregelen aan hun huis te treffen. Een 
goede meerjarige subsidieregeling kan helpen de bestaande bouw 
te verduurzamen. Besparingen in de utiliteitsbouw zouden ook 
meegenomen kunnen worden. Bijkomend voordeel is dat het ook 
werkgelegenheid oplevert.

2.000.000€         klimaat 

Terugdringen CO2 uitstoot. Omschakelen 
naar duurzame energie Het is 
noodzakelijk door te gaan met het 
stimuleringsbeleid in de vorm van 
voorlichting, maatregelensubsidies en 
financieringsconstructies.  
Collegeprogramma programma 5, 
subdoelstelling 2 40  €          51.500  €          51.500  €          51.500  €          51.500 

6

Verduurzamen gemeentelijke 
organisatie

Als overheid kunnen we het goede voorbeeld geven. Te denken 
valt aan het kleinschalig opwekken van duurzame energie door 
middel van houtgestookte CV ketels, zonnepanelen. Het gaat ook 
om het duurzaam inkopen en een goede bedrijfsinterne milieuzorg

500.000€            klimaat 

Terugdringen CO2 uitstoot. Omschakelen 
naar duurzame energie Het is 
noodzakelijk door te gaan met het 
stimuleringsbeleid in de vorm van 
voorlichting, maatregelensubsidies en 
financieringsconstructies.  
Collegeprogramma programma 5, 
subdoelstelling 2 40  €          12.875  €          12.875  €          12.875  €          12.875  €          12.875 

7

NME - plus gebouw in project 
Engbergen

Duurzaam gebouw voor NME waarin  op het gebied van 
duurzaamheid en energie advies wordt gegeven, presentaties en 
tentoonstellingen worden gehouden en workshops worden 
gegeven. Langs deze weg kan er inhoud en vorm gegeven 
worden aan de doelstellingen van het gemeentelijk beleid

500.000€            klimaat 

Terugdringen CO2 uitstoot. Omschakelen 
naar duurzame energie Het is 
noodzakelijk door te gaan met het 
stimuleringsbeleid in de vorm van 
voorlichting, maatregelensubsidies en 
financieringsconstructies.  
Collegeprogramma programma 5, 
subdoelstelling 2 40  €          12.500  €          12.500  €          12.500  €          12.500  €          12.500 

totaal klimaat 7.400.000€        200.263€         279.013€        279.013€         279.013€         279.013€         

indicatief effect op de begroting
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Leefbaarheid

8

Molen de Engel in Varsseveld Het is de bedoeling de molen in beheer en onderhoud over te 
dragen aan de stichting het Hofshuus in Varsseveld. Met deze 
overdracht is een eenmalige bijdrage gemoeid.

200.000€            leefbaarheid 

Veel plekken in onze gemeente getuigen 
van een lange historie en veel menselijke 
bedrijvigheid. Daar waar mogelijk 
koesteren we ons verleden en gebruiken 
we belangrijke landmarks. Faciliteren van 
inwoners bij het behoud van cultureel 
erfgoed. Collegeprogramma programma 
3, subdoelstelling 4

1  €        200.000 

9

onderhoud en verbeteren 
cultuurhistorische waarden in de 
gemeente

In de gemeente bevinden zich, binnen en buiten de bebouwde 
kom, vele cultuurhistorische waarden. Een goed beeld van de 
waardevolle objecten en landschapselementen is onvoldoende 
aanwezig. Voor een onderzoek en beleidsvisie zou een bedrag 
van € 100.000 kunnen worden gereserveerd. 

100.000€            leefbaarheid 

Gebiedsontwikkeling. De gemeente Oude 
Ijsselstreek kenmerkt zich door een 
unieke combinatie van voorzieningen en  
de ruimte om landelijk te wonen.  Het 
besef van de ecologische structuren 
neemt toe in onze samenleving evenals 
hety besef dat we hier doorzaam mee 
moeten omgaan. College programma. 
Programma 1, subdoelstelling 4 en 
programma 2, subdoelstellingen 1 en 3. 

1  €        100.000 

10

Duurzame onkruidbestrijding op 
verhardingen

In 2012 mag het middel Roudup niet meer worden gebruikt voor 
het bestrijden van onkruid op verhardingen en plantsoenen. Een 
alternatief middel is niet voorhanden.  Een alternatieve methode 
voor het bestrijden van ongewenste vegetatie is behandeling met 
stoom of hete lucht. De kosten voor het toepassen van deze 
methode liggen 7 X hoger dan nu het geval is

1.500.000€         leefbaarheid 

Verbeteren leefomgeving. De huidige 
wijze van onkruidbestrijding mag vanaf 
2012 niet meer. Om te voorkomen dat 
daardoor de openbare ruimte volgroeid 
met ongewenste planten is een nieuwe 
wijze van onkruid bestrijding nodig.

1  €        300.000  €        300.000  €        300.000  €        300.000  €        300.000 

11

onderhoud buitenruimte,inclusief extra 
kosten onderhoud

Het collegeprogramma geeft aan dat de buitenruimte in de kernen 
verbeterd moet worden, zodat de gebruiksmogelijkheden groter 
worden. Het gaat daarbij onder andere om het verbeteren van het 
groen en het aankleden met bankjes e.d. Hiervoor is extra inzet 
nodig. Het gaat om een jaarlijkse impuls van € 360.000,-- 
gedurende vijf jaar.

1.800.000€         leefbaarheid 

Het beheer van de openbare ruimte 
houden we op peil, we verbeteren dit 
waar dat mogelijk is. Collegeprogramma 
programma 5 subdoelstelling 3

5  €        370.800  €        370.800  €        370.800  €        370.800  €        370.800 

12

inrichting braakliggende gronden De nieuwe woonvisie heeft onder andere tot gevolg dat de 
komende periode van ongeveer 10 jaar beduidend minder 
woningen worden gebouwd. Er blijven grote stukken grond voor 
een langere tijd dan was voorzien braak liggen. Deze gronden 
zullen moeten worden ingericht

600.000€            leefbaarheid 

De komende jaren zullen er gronden 
vrijkomen die niet bebouwd kunnen 
worden. Om te voorkomen dat deze 
gronden verloederen en oneigenlijk 
gebruikt gaan worden, moeten deze 
gronden ingericht worden. 
Collegeprogramma programma 5, 
subdoelstelling 3.

40  €          15.450  €          15.450  €          15.450  €          15.450  €          15.450 

13

oplossen knelpunten parkeren op 
diverse plekken in gemeente

Op diverse locaties binnen de gemeente zijn er 
parkeerproblemen. Er is vaak te weinig capaciteit.  Door een 
toename van het aantal woningen op inbreidingslocaties ontstaat 
er parkeerdruk. Dit kan opgelost worden door waar mogelijk op of 
dicht bij die locaties een aantal extra parkeerplaatsen aan te 
leggen. 300.000€            leefbaarheid 

Een voor goederen en personen goed 
bereikbare en verkeersveilige gemeente. 
Collegeprogramma programma 4, 
subdoelstelling 1

40  €            7.725  €            7.725  €            7.725  €            7.725  €            7.725 

2 van 6
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14

Clustering voorzieningen Varsseveld Het betreft hier de herontwikkeling van het terrein van de 
Wilhelminaschool 1.500.000€         leefbaarheid 40  €          38.625  €          38.625 

15

Bedrijfsverplaatsingen compenserende 
middelen nu geen opbrengsten meer te 
verwachten zijn uit woningbouw

Ook de komende jaren zullen we geconfronteerd worden met 
bedrijfsverplaatsingen uit de kernen. Nu achterblijvende locaties 
niet meer (minder ) opbrengen uit de woningbouw, biedt de 
begroting onvoldoende ruimte voor compensatie van de lagere 
opbrengsten.

1.300.000€         leefbaarheid 

Bedrijfsverplaatsing vanuit kernen naar 
de bedrijventerreinen in de gemeente 
moet mogelijk blijven. Dit draagt bij aan 
vitale ondernemingen en voorkomt 
overlast in de kernen. Collegeprogramma 
programma 4, subdoelstelling 4

40  €          33.475  €          33.475  €          33.475  €          33.475  €          33.475 

16

Van Pallandhal/Maranathaschool 
Evenemententerrein Varsseveld 
inrichting openbare ruimte

In het kader van de ontwikkeling van Varsseveld zijn er plannen 
rondom de van Pallandhal, het evenemententerrein en de 
Maranathaschool. Om alle sportactiviteiten in Varsseveld zoveel 
mogelijk op een locatie te clusteren en om te kunnen voldoen aan 
de extra sportvraag wordt ingezet op een uitbreiding van de 
sporthal met een turnhal en een 1/3 sporthal. Tevens zal op de 
locatie Maranathaschool een nieuw schoolgebouw verrijzen en 
wordt hier tevens een kinderdagverblijf gestart. Voor de 
uitbreidingen en de bouw van de Maranathaschool is reeds geld 
beschikbaar. Met het gevraagde bedrag kan een kwaliteitsslag 
worden gemaakt in de aanleg van de openbare ruimte.  Op de 
Investeringslijst 2011 is al € 1.425.000 gereserveerd. Naar 
verwachting is een aanvulling op het budget nodig

1.000.000€         leefbaarheid 

Handhaven dan wel aanpassen van het 
huidige voorzieningenniveau van 
onderwijs, welzijn en sport. 
Collegeprogramma programma 1, 
subdoelstelling 2

40  €          25.750  €          25.750  €          25.750  €          25.750  €          25.750 

17

inrichting centrumplan Varsseveld, 
uitvoering inrichtingsplan, extra kosten

Het centrum van Varsseveld is de laatste jaren zichtbaar op zijn 
retour. Het centrum moet echter weer aantrekkelijk worden, niet 
alleen als winkelgebied, maar ook als woon- en verblijfsgebied. 
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het centrum. De 
bouwwerkzaamheden zijn nagenoeg gereed. Het is nu tijd om de 
openbare ruimte aan te pakken, inclusief het aanleggen van 
voldoende parkeerplaatsen.  Er is een stedenbouwkundig 
inrichtingsplan opgesteld, dat inmiddels door het college is 
goedgekeurd. Het plan is opgesteld in nauw overleg met 
bevolking en direct betrokkenen. Voor de uitvoering van het plan 
is echter meer geld nodig dan oorspronkelijk was begroot.

800.000€            leefbaarheid 

De leefbaarheid kenmerkt zich onder 
meer door het verbeteren van de 
woonvoorzieningen, het niveau van de 
openbare ruimte Collegeprogramma 
programma 1, subdoelstelling 1             
De openbare ruimte voldoet aan de 
vastgestelde beeldkwaliteitplannen 
programma 5, subdoelstelling 3

40  €          20.600  €          20.600  €          20.600  €          20.600  €          20.600 

18

verbeteren stedelijk groen Eerder is de wens  door de raad uitgesproken om voor meer/beter 
stedelijk groen te zorgen. De aantrekkelijkheid van de 
woonomgeving zal hierdoor toenemen.

PM  leefbaarheid 

De leefbaarheid kenmerkt zich onder 
meer door het verbeteren van de 
woonvoorzieningen, het niveau van de 
openbare ruimte. Collegeprogramma 
programma 1, subdoelstelling 1            
Het beheer van de openbare ruimte 
houden we op peil, we verbeteren dit 
waar dat nodig is. Collegeprogramma 
programma 5, subdoelstelling 3

19

Brede school Gendringen In de programmabegroting 2011 - 2014 is in relatie met de 
voorjaarsnota opgenomen dat er gewerkt gaat worden aan 
meerdere brede scholen in de grotere kernen. In de kernen 
Terborg, Varsseveld, Ulft Noord zijn deze reeds gerealiseerd c.q. 
in voorbereiding. Met het geraamde bedrag kan een Bredeschool 
in Gendringen naar voren worden gehaald. De Hoeksteen en de 
Christoffelschool kunnen dan worden samengevoegd.

3.000.000€         leefbaarheid 

De leefbaarheid kenmerkt zich onder 
meer door……het handhaven van het 
huidige niveau basisonderwijs. Door in de 
Brede scholen samen te werken met 
andere instellingen gaan we op zoek naar 
synergie voordelen door krachten te 
bundelen. Collegeprogramma programma 
1, subdoelstelling 1                                       
We gaan zorgvuldig om met de kwaliteit 
van het basisonderwijs. In de kernen, 
dreigen deze voorzieningen door een te 
geringe schaalgrootte onder druk te 
komen, dan zoeken we oplossingen met 
als doel de kwaliteit van het onderwijs te 
garanderen. Collegeprogramma 
programma 2, subdoelstelling 2

40  €          77.250  €          77.250 

3 van 6
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20

landschapsfonds in kader van 
landschapsontwikkelingsplan

De wens voor een landschapsfonds is destijds met het vaststellen 
van het landschapsontwikkelingsplan door de raad 
onderschreven. Een bureau start de komende maanden met een 
onderzoek naar de mogelijkheden en de spelregels van een 
dergelijk fonds. Doel van het fonds is het realiseren van de 
projecten die passen in de uitgangspunten zoals benoemd in het 
LOP. Hoe groot het fonds moet worden is nog niet te zeggen. 
Voorlopig wordt € 1 miljoen aangehouden

1.000.000€         leefbaarheid 

De gemeente Oude IJsselstreek 
kenmerkt zich door een unieke 
combinatie van voorzieningen en de 
mogelijkheid landelijk te wonen 
Collegeprogramma programma 1, 
subdoelstelling 4                                        
We hebben oog voor de effecten zoals de  
kwaliteit van het milieu,, de structuur en 
inrichting van het platteland. 
Collegeprogramma programma 2, 
subdoelstelling 1 en 3 40  €          25.750  €          25.750  €          25.750  €          25.750  €          25.750 

21

Het Anker herontwikkeling gebied door een combinatie van parkachtige 
setting, horeca mogelijkheden, en vis-  en roeivereniging, het 
inrichten van een ecologische verbindingszone langs de over van 
de Oude IJzel 

1.000.000€         leefbaarheid 

Een hogere landschappelijke- en 
ecologische kwaliteit door het stimuleren 
van landgoedontwikkeling en een nieuw 
ecologisch evenwicht. Collegeprogramma 
programma 1, subdoelstelling 4 en 
programma 2, subdoelstelling 1 en 3

40  €          25.750  €          25.750  €          25.750  €          25.750  €          25.750 

22

kleedkamers VV Terborg bij sporthal Is opgenomen op de investeringslijst 2011

 leefbaarheid 

Collegeprogramma  programma 1, 
subdoelstelling 2

23

geef de jeugd de ruimte In het speelruimtebeleidsplan is vastgelegd hoe de speelruimte 
een rol zou moeten spelen in de omgeving. Echter door allerlei 
oorzaken zijn veel speelruimten verouderd. Daarnaast wordt 
speelruimte nog vooral gezien als een belangrijke rol voor de 
kleintjes en is er geen plek voor de oudere jeugd.  Voor 
verbetering/aanleg moderne speelruimten wordt een bedrag 
geraamd van € 1.300.000,-- (inclusief aanvulling 
onderhoudsbudget.  

1.300.000€         leefbaarheid 

Het speelruimtebeleidsplan dient ook 
toegepast te worden op de oudere jeugd. 
Ook zij hebben ruimtes nodig om te 
verblijven, te recreëren. Daarnaast dien, 
volgens het plan de bestaande 
speelruimten verbeterd te worden.

40  €          33.475  €          33.475  €          33.475  €          33.475  €          33.475 

24

Buurtschaphuis Westendorp realisatie van MFA bij zaal de Vos in Westendorp met 2 scholen 
en geloofsgemeenschap de Wingerd. Naast de al toegezegde 
bijdragen van derden is een extra investering van de gemeente 
nodig. In de investeringslijst 2012 is een bedrag opgenomen van 
€ 250.000,--. Naar verwachting is een extra investeringsimpuls 
nodig.

500.000€            leefbaarheid 

Handhaven dan wel aanpassen van het 
huidige voorzieningen niveau van 
onderwijs, welzijn en sport. We willen een 
leefbaar platteland met vitale kernen. 
Collegeprogramma programma 1, 
subdoelstellingen 1 en 2 en programma 
2, subdoelstelling 1

40  €          12.875  €          12.875  €          12.875  €          12.875 

totaal leefbaarheid 15.900.000€      1.158.775€      871.650€        871.650€         987.525€         987.525€         

4 van 6
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economie

25

aankoop  cultureel erfgoed aankoop en exploitatie portiersgebouw, loonbureau en SSP hal

5.400.000€         economie 

Het DRU gebied heeft een landelijke- en 
internationale uitstraling waardoor 
recreatie en toerisme, kunst en cultuur, 
landschapsontwikkeling en wonen elkaar 
versterken. Collegeprogramma, 
programma 3, subdoelstellingen 1, 2, 3 
en 4

40  €       (100.000)  €      (100.000)  €       (100.000)  €       (100.000)  €       (100.000)

26

startersleningen aanvulling Sinds juni 2009 maakt de gemeente gebruik van de starterslening 
om starters op de koopwoningmarkt te helpen. Tot en met het 
voorjaar 2010 werd de starterslening voor 50% gefinancierd door 
het rijk. Dit potje is inmiddels leeg. De raad heeft daarom in de 
zomer van 2010 een extra budget van € 500.000,-- beschikbaar 
gesteld. De bedoeling is om het fonds, dat een revolving fund is 
de komende vijf jaar, jaarlijks € 500.000,-- beschikbaar te stellen 
voor startersleningen. Daarmee kunnen minimaal 75 starters 
geholpen worden. Bij aankoop van een woning kan de gemeente 
een tweede hypotheek verstrekken van maximaal € 35.000,--. De 
starterslening is de eerste 3 jaar rente en aflossingsvrij. Na 3 jaar 
wordt het inkomen getoetst, waarna de koper begint met het 
betalen van aflossing en rente. Vanwege de revolverende werking 
is de verwachting dat na vijf jaar voldoende middelen zijn 
teruggekeerd in het fonds, zodat starters voor langere tijd 
geholpen kunnen worden.

2.500.000€         economie 

Het bieden van voorzieningen die 
aansluiten bij jongeren en gezinnen blijft 
noodzakelijk. Ook nu de landelijke 
regeling stopt. Statrersleningen moeten 
daarom mogelijk blijven. College 
programma programma 1, subdoelstelling 
4

0  €          15.000  €          30.000  €          45.000  €          60.000  €          75.000 

27

impuls kerngebieden Engbergen, 't 
Venne, Nibbelinklaan in kader 
platteland leefbaar en vitaal houden

Het komende decennium is blijvende aandacht voor investeringen 
in plattelandsontwikkelingen en toerisme wezenlijk om het 
platteland leefbaar en vitaal te houden. Om een impuls te geven 
aan de uitvoering in de kerngebieden is een extra investering 
nodig van € 200.000 gedurende 3 jaar

600.000€            economie 

De landschappelijke en ecologische 
kwaliteit wordt verbeterd door middel van 
landschapsontwikkeling. 
Collegeprogramma, programma 1, 
subdoelstelling 4, programma 2, 
subdoelstelling 1 en 3

40  €            5.150  €          10.300  €          15.450  €          15.450 

28

watergebonden recreatie Terborg 
(haven)

Het gaat hierbij om de aanleg van een haven aan de Oude Ijssel 
ter hoogte van Akkermansweide

500.000€            economie 

Een haven stimuleert de recreatie vaart 
op de Oude IJssel. Het bevordert het 
toerisme en recreatie, een van de peilers 
onder het economisch beleid. 40  €          12.875  €          12.875  €          12.875  €          12.875  €          12.875 

29

gebiedsontwikkeling Engbergen - 
Paasberg

uitvoering geven aan motie Paasberg en invulling geven aan 
dorpsplan Silvolde

7.000.000€         economie 

Een leefbaar platteland met vitale kernen. 
Daarbij streven we naar een hogere 
landschappelijke- en ecologische 
kwaliteit. Collegeprogramma programma 
2, subdoelstelling 1 en 3 

40  €        180.250  €        180.250  €        180.250  €        180.250  €        180.250 

Totaal economie 16.000.000€      108.125€         128.275€        148.425€         168.575€         183.575€         
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projecten longlist NUON gelden

nummer onderwerp omschrijving voorstel  thema op longlist afschr.
project longlist omdat/relatie met termijn 2012 2013 2014 2015 2016

indicatief effect op de begroting

Mobiliteit

30

wegwerken achterstallig onderhoud 
wegen en winterschade

Als gevolg van de bezuinigingen de afgelopen jaren, is er 
achterstand ontstaan in het onderhoud van de wegen. Met name 
de asfaltwegen in de gemeente laten veel achterstallig onderhoud 
zien. Achterstallig onderhoud geeft een toename van het aantal 
klachten en schadeclaims. De winters van de afgelopen twee jaar 
hebben er voor gezorgd dat er behoorlijk schade is ontstaan aan 
de wegen. Het risico is dat er steeds meer onveilige situaties 
komen met als gevolg dat er veel letsel kan ontstaan. Het 
verhelpen van de schade en het voorkomen van grote 
gevolgschade (reconstructies) brengt met zich mee dat er extra 
onderhoud moet worden uitgevoerd.  Het betreft een extra uitgave 
van € 400.000,-- gedurende 5 jaar

2.000.000€         mobiliteit 

Verkeersveiligheid. Er is achterstand 
ontstaan in het onderhoud van wegen. De 
afgelopen twee winters hebben voor een 
behoorlijke schade gezorgd. Hierdoor 
ontstaan onveilige situaties.

5  €        412.000  €        412.000  €        412.000  €        412.000  €        412.000 

31

extra impuls gladheidbestrijding De afgelopen twee winters hebben aangetoond dat de bestrijding 
van de gladheid op een groot aantal plaatsen veel overlast 
veroorzaakt. Een groot aantal mensen heeft langdurig moeite om 
uit huis te gaan. Er is een extra impuls nodig om dit in de 
toekomst aan te kunnen pakken. 

250.000€            mobiliteit 

Verkeersveiligheid    De 
gladheidbestrijding moet intensiever. Veel 
mensen hebben moeite om uit huis te 
gaan. Door intensievere 
gladheidbestrijding kan de situatie 
verbeterd worden. 40  €            6.438  €            6.438  €            6.438  €            6.438  €            6.438 

32

ontsluiting Biezenakker op Oude 
Ijsselweg

In de nieuwe woonvisie worden er minder woningen gebouwd. De 
ontsluiting van de woningen in plan Biezenakker op de Oude 
IJsselweg was wel voorzien in de te bouwen woningen, maar gelet 
op de nieuwe woonvisie laat de exploitatie nu niet toe om de 
ontsluiting te realiseren. Het is wel noodzakelijk om de ontsluiting 
van de woningen die nu in aanbouw zijn te realiseren, anders 
ontstaan er in de bestaande wijken rondom de nieuwbouw 
ontsluitingsproblemen.

350.000€            mobiliteit 

Een voor goederen en personen goed 
bereikbare en verkeersveilige gemeente. 
De aanleg van de weg is noodzakelijk 
door de ontwikkeling van de bomenbuurt 
en voor een betere ontsluiting van de 
Vogelbuurt. Collegeprogramma 
programma 4, subdoelstelling 1

40  €            9.013  €            9.013  €            9.013  €            9.013  €            9.013 

33

ontsluiting centrum Ulft over Atag 
terrein

In de nieuwe woonvisie worden er minder woningen gebouwd. De 
ontsluiting van de woningen in Hutten Zuid fase 4 was voorzien in 
de te bouwen woningen. Nu een groot deel van het bouwen van 
nieuwe woningen niet doorgaat, is het noodzakelijk dat de 
ontsluiting van het centrum van Ulft wel doorgaat.

1.500.000€         mobiliteit 

Verbeteren ontsluiting. Om te voorkomen 
dat (vracht) verkeer via woonstraten naar 
het centrum van Ulft gaat of dit verlaat 
moet er een verbinding komen tussen de 
Veldstraat en de Bongerdstraat. 
Collegeprogramma 4, subdoelstelling 1

40  €          38.625  €          38.625  €          38.625  €          38.625  €          38.625 

34

spoorweg overgangen zeven overwegen worden opgeheven, er wordt een parallelweg  
aangelegd bij de Aaltenseweg en de Masselinklaan wordt 
beveiligd. Hierover is inmiddels een intentie overeenkomst 
gesloten met Prorail 500.000€            mobiliteit 

Verkeersveiligheid. Een voor goederen en 
personen goed bereikbare en 
verkeersveilige gemeente. 
Collegeprogramma 4, subdoelstelling 1 40  €          12.875  €          12.875  €          12.875  €          12.875  €          12.875 

35

fietspad Megchelen - Gendringen Opgenomen op de investeringslijst 2014

479.550€            mobiliteit 

Het project staat al op de investeringslijst 
2014. Voor een veilige fiietsverbinding 
zou het zo snel mogelijk moeten worden 
uitgevoerd. 40

totaal mobiliteit 5.079.550€        478.950€         478.950€        478.950€         478.950€         478.950€         

36

Echt samenwerken en Zero base. In bijlage E van de begroting 2011 wordt beschreven dat voor het 
realiseren van de beoogde besparingen een andere werkwijze 
noodzakelijk is. Deze verandering brengt aanloopkosten met zich 
mee. In de begroting 2011 is voorgesteld deze aanloopkosten, 
totaal € 0,8 miljoen, te dekken uit de NUON gelden

800.000€           

Opgenomen in Programmabegroting 
2011 - 2014 onder bijlage E

1  €        824.000 

subtotaal projecten  €     45.179.550  €     2.770.113  €     1.757.888  €     1.778.038  €     1.914.063  €     1.929.063 

nog te ontvangen NUON gelden 19.700.000€      

Rentebaten over nog te ontvangen verkoopopbrengst aandelen 
NUON  €        170.000-  €        170.000-  €        340.000-  €        340.000-  €        580.000-

totaal effect  €     2.600.113  €     1.587.888  €     1.438.038  €     1.574.063  €     1.349.063 
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