
*D19.007298* 
D19.007298 

ZAAKNUMMER: ZK19000130 

 

LIJST TOEZEGGINGEN EN MOTIES 

Raadsvergadering 1 juli 2019 

 

Onderwerp Status Planning/ gereed 

   

Raadsvergadering 17 juni 2019 

Motie onderzoek 

woningtoewijzing 

Koggenlanders 

 

Toezegging onderzoek naar 

middenhuur 

De organisatie bereidt een 

advies voor het college voor. 

Nadat het college een besluit 

heeft genomen volgt een 

terugkoppeling naar de raad. 

Eind 2019 

   

Raadsvergadering 20 mei 2019 

Toezegging wethouder  

W. Bijman aan de slag te gaan 

met de (doorgaande) route in 

De Goorn (buiten de Dwingel 

om) in navigatiesystemen.  

O19000010 

De organisatie bereidt een 

advies voor het college voor. 

Nadat het college een besluit 

heeft genomen volgt een 

terugkoppeling naar de raad. 

1 oktober 2019 

   

Raadsvergadering 20 mei 2019 

Toezegging wethouder  

W. Bijman aan de slag te gaan 

met de betere bekendmaking 

van het 30km gebied in De 

Goorn 

O19000009 

De organisatie bereidt een 

advies voor het college voor. 

Nadat het college een besluit 

heeft genomen volgt een 

terugkoppeling naar de raad. 

1 oktober 2019 

   

Besluit 28 januari 2019 

Motie M1 VAOD 

Regenbooggemeente /  

Regenboogregio intentie-

verklaring voor subsidie LHBTI-

acceptatie 

O19000002, D19000048 

De organisatie bereidt een 

advies voor het college voor. 

Nadat het college een besluit 

heeft genomen volgt een 

terugkoppeling naar de raad. 

1 september 2019 

 

Besluit 26 juli 2018 

Motie M2 VAOD Recreatieve 

vaarvoorzieningen 

(D18.000814) 

 

 

 

 

 

5 februari 2018 

Motie vaod Onderzoek 

Botenoverhaal Burghtlanden 

(D18.000103) 

 

De organisatie bereidt een 

advies voor het college voor met 

de nota waterrecreatie. Nadat 

het college een besluit heeft 

genomen volgt een 

terugkoppeling naar de raad. 

Maakt onderdeel uit van de 

economische Verkenningen. 

 

(Eerder memo van college is niet 

behandeld.) Raad heeft op 17 

juni 2019 een ton geoormerkt 

voor uitvoering van de 

bootoverhaal. 

Najaar 2019 

 

 

 

 

 

 



Blad 

2 van 2 

 

 

 

 

Raadsvergadering 

23 april 2019 

Veiligheid fietstunnels 

Zie * Borden en belijning zijn 

aangepast. Paaltjes zijn na 

overleg tussen provincie en 

fietsersbond en op verzoek 

van die fietsersbond niet 

geplaatst.* 

 

 

*Aanvulling uit organisatie d.d. 19 juni 2019 

De provincie heeft aangegeven gedurende 2 weken een monitoringssysteem uit te zetten, om 

inzicht te krijgen in de hoeveelheid auto’s die door de tunnels rijden. Gesproken is over 

detectieslangen of een camerasysteem. 

Naar verwachting wordt dit systeem over 4-6 weken geplaatst. Afhankelijk van de resultaten 

wordt gekeken of er, buiten de toegezegde maatregelen, nog meer aanvullende maatregelen 

noodzakelijk zijn. 

 

Vooralsnog is alleen extra bebording aangebracht. Maatregelen die zijn toegezegd maar nog 

uitgevoerd moeten worden zijn de volgende: 

- Voor de tunnel in Obdam worden nog fietssymbolen aangebracht op het fietspad. 

- Voor de tunnel bij het Westeinde betreft dit in eerste instantie het plaatsen van extra 

hekwerken, aanbrengen van betonbanden westzijde en het aanbrengen van 

fietssymbolen op het fietspad.  

Het aanbrengen van de verbetermaatregelen zal plaatsvinden na de eerste periode van 

monitoring. 

Het is dus niet zo dat alle maatregelen al uitgevoerd zijn. 

 

De doorgetrokken streep en de pijlen in de tunnel zijn maatregelen die de provincie al in een 

eerder stadium heeft uitgevoerd als gevolg van de onveiligheid die werd ervaren, staat los van de 

‘autoproblematiek’. 
 

 


