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ONDERWERP Toezegging bij agendapunt 1.6.02 Motie: Verplaatsing plaatsnaambord Ursem 

op de Leet door de VVD, WK, PvdA/GL en GBK. 

Inleiding 

 

Tijdens de raadsvergadering van 1 februari 2021 wordt bij agendapunt 1.6.02 een motie vreemd aan 

de orde van de dag ingediend met de titel: Verplaatsing plaatsnaambord Ursem op de Leet.  

De motie wordt ingediend door de VVD, WK, PvdA/GL en GBK.  

 

Dictum motie: Verzoekt het college; 

 De plaatsnaamborden van Ursem ter hoogte van de Leet 4 te verplaatsen naar een locatie ter 

hoogte van de Leet 12; 

 Dit zo spoedig mogelijk te organiseren en de raad hier uiterlijk tijdens de eerstvolgende 

raadsvergadering (8 maart 2021) een terugkoppeling over te geven. 

 

Wethouder Jan Houtenbos zegt daarop dat hij de motie niet noodzakelijk acht, daar het reeds in 

voorbereiding is. De wethouder doet daarop de volgende toezegging (de motie wordt hierdoor niet 

ingebracht in Het Besluit): 

 

Vraag 

 

Toezegging: het bord wordt eind mei/juni verplaatst. 

 

Afdoening: 

'Tijdens de raadsvergadering van 1 februari 2021 is toegezegd dat de bebouwde komgrens op De 

Leet in Ursem verplaatst wordt. Dit met als doel dat de aansluiting vanuit nieuwbouwplan De 

Tuinen op De Leet binnen de bebouwde kom komt te liggen en daarmee de snelheid van het 

verkeer op dat gedeelte van De Leet verlaagd wordt. In eerste instantie was het ook het plan om het 

bebouwde kombord te verplaatsen. Grenzen van de bebouwde kom zijn echter gebonden aan 

wetgeving. Daarbij zijn er effectievere verkeersmaatregelen die de snelheid verlagen en de 

verkeersveiligheid verbeteren dan het verplaatsen van de bebouwde komgrens. Het college is 

hiermee akkoord gegaan, waarna een memo aan de raad verstuurd is over het handhaven van de 

bestaande bebouwde komgrens op De Leet en de te realiseren verkeersmaatregelen.' Deze memo is  

via raadsbrief 17 van 28 april 2021 met de raad gedeeld. In raadsbrief 18 zijn twee vragen die uit 

deze memo voortkwamen beantwoord en gedeeld. 

 

17 november 2021: 

Op 28 april 2021 bent u in een memo geïnformeerd over de voorgestelde maatregelen op De Leet in 

Ursem. In die memo is aangegeven dat het de bedoeling is dat de verkeersmaatregelen dit jaar 

uitgevoerd worden. Het presidium heeft op 20 september aangegeven dat de raad geïnformeerd wil 

worden over de planning van deze maatregelen. De exacte planning is nu bekend en deze 

werkzaamheden worden uitgevoerd van maandag 29 november tot en met donderdag 2 december.  

Hiermee is de toezegging afgedaan. 

 


