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1.

Concept integraal
huisvestingsplan onderwijs VHL
2020-2021

2.

53169

Plan van aanpak sluipverkeer

1.

Besluit

Het concept-Integraal Huisvestingsplan
Akkoord
Vijfheerenlanden 2020-2021 via de Lokaal
Educatieve Agenda (LEA) ter kennisname
aan de schoolbesturen voorleggen tijdens
het Op Overeenstemming Gericht Overleg.
De raad vervolgens voorstellen het conceptIntegraal Huisvestingsplan Vijfheerenlanden
2020-2021 vast te stellen.
In te zetten op een dynamisch en duurzaam Akkoord.
plan voor het weren van sluipverkeer,
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waarbij gestart wordt met een data- en
netwerkanalyse voor het in beeld brengen
van het sluipverkeer in Vijfheerenlanden.
Van de huidige doseerinstallaties het fysiek
beweegbare element ontmantelen zodat
veiligheid gegarandeerd kan blijven worden.
Een expertteam op te zetten waarin
Rijkswaterstaat, provincie Utrecht,
Waterschap, Justitie en de gemeente
participeren.
Het benodigde budget van € 110.000,00
voor de data- en netwerkanalyse ten laste
brengen van de € 145.000,00 die
opgenomen is in de begroting (vanuit het
coalitieakkoord).
De restant middelen GVVP Zederik 2016,
2017 en 2018 mede inzetten voor het
opstellen van een nieuw GVVP zoals
verwoord in het coalitieakkoord.

59078

Deelname Regeling Lokale
Sportakkoorden –
Sportformateur

Akkoord te gaan met de deelname van de
gemeente Vijfheerenlanden aan de regeling
Lokale Sportakkoorden – Sportformateur.

59480

Vaststellen van de vier
1. De U10 gemeenten kenbaar te maken dat de
analyserapporten als bouwstenen
vier analyserapporten (Woningmarktanalyse,
voor het REP
Knooppuntenanalyse, Energieanalyse en
Economische analyse) gebruikt kunnen
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worden als bouwstenen voor het Ruimtelijk
Economisch Programma van de U10 (REP);
2. De U10 gemeenten kenbaar te maken dat de
toevoeging van het thema Groen en
Landschap aan het REP; een betere
incorporatie van het Sociaal domein en een
volledige opneming van de gemeenten
Vijfheerenlanden in de verdere uitwerking van
de analyserapporten, een onlosmakelijk
onderdeel zijn van het besluitpunt 1;
3. Met De U10 te delen dat de gemeente
Vijfheerenlanden zichzelf ziet als een Groene
Hart gemeente; dat de A27 als mobiliteitsader nadrukkelijk in beeld moet zijn in de
verdere uitwerking van het REP; dat alle U16
gemeenten volwaardig moeten worden
betrokken bij de verdere uitwerking van het
REP en tenslotte dat het opstellen van
'Natuurwaarden' een volwaardige plek moeten
krijgen in de uitwerking van het thema Groen
en Landschap.
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