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UITNODIGING  
 
 
Onderwerp : Informatie- presentatiebijeenkomst 
Datum : 22 april 2021 
Aanvang : 19.30 uur  
Locatie : Digitale bijeenkomst 
 
Agenda: 
 
19.30 uur  Opening door voorzitter mw. Alexandra Otto 
 
19.30-20.00 uur Raadsgesprek  

(U kunt zich aanmelden voor het raadsgesprek tot en met maandag  
19 april 12.00 uur via de raadsgriffier Ad Anthonissen telefoonnummer 06-
51073692. De volgorde van aanmelden (2 sprekers), is de volgorde van spreken. 
U moet wel vanaf de start van het raadsgesprek (19.30 uur) aanwezig zijn.) 
Onderwerpen: 

 
20.00-20.40 uur Parkeerbeleid 

Oktober 2018 heeft de raad een motie aangenomen waarin de raad heeft 
gevraagd om de nota “gastvrij parkeerbeleid” te actualiseren en daar 
inwoners en ondernemers bij te betrekken. Inmiddels zijn er 
bijeenkomsten georganiseerd in de verschillende gemeentelijke kernen 
waar het parkeerbeleid is besproken, is er een concept beleidsplan 
geschreven en worden er bijeenkomsten georganiseerd om het concept 
beleidsplan aan geïnteresseerden voor te leggen. 
De raad wordt tijdens deze informatieavond geïnformeerd over de stand 
van zaken 

 
20.40-21.20 uur Op zoek naar geluk toekomst dorpshuizen 

Op 2 juli 2020 heeft uw raad de nota Op zoek naar geluk 2020-2022 
vastgesteld. Op basis van deze nota heeft het college een visie en 
beleidskader laten opstellen om de ondersteunings-vragen van de 
dorpshuizen te kunnen beantwoorden. Het college is voornemens in de 
kadernota voor De Schulp voor het jaar 2022 2,4 mln op te nemen als 
ondersteuningsbijdrage, voor de Hanswijk voor 2024 1,5 mln en voor De 
Blinkerd voor 2025 1 mln. De ondersteuningsvraag van De Schulp is 
onderbouwd met gedegen plan. Voor de twee andere dorpshuizen zijn het 
ramingen. 

 
Kern van de zaak 
De kern van de zaak is om de raad de gelegenheid te bieden om vragen 
te stellen en om de raad de mogelijkheid te geven zich een beeld te 
vormen voordat zij in de kadernota een besluit neemt over de visie en het 
beleidskader inzake de toekomst van de dorpshuizen én de hiermee 
samenhangende eenmalige ondersteuning van in totaal 4,9 mln. 

 
21.20 uur  Sluiting 
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