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A

Openbare adviesnota's

A.1

Beslissing op bezwaar tegen verkeersbesluit
Er is bezwaar aangetekend tegen het verkeersbesluit van 2 juni 2021 tot instelling van
een geslotenverklaring voor voertuigen (inclusief onderborden ‘uitgezonderd (fietsers’
en ‘uitgezonderd vergunninghouders’) op de Kleine Wal.
De Commissie bezwaarschriften meent dat dit besluit niet in stand kan blijven en
adviseert om het bestreden besluit te herroepen en een nieuw verkeersbesluit te
nemen.
Besluit (Conform advies):

1. Het bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond verklaren.
2. Het bestreden verkeersbesluit van 2 juni 2021 tot instelling van een
geslotenverklaring voor voertuigen (inclusief onderborden ‘uitgezonderd (fietsers’ en
‘uitgezonderd vergunninghouders’) op de Kleine Wal herroepen.
3. Besluiten tot instelling van een doodlopende weg op de Kleine Wal en het
desbetreffende verkeersbord te voorzien van een onderbord met de tekst ‘uitgezonderd
(brom)fietsers’.
A.2

Project 'Herontwikkeling centrum Beinum'
In het centrum van Beinum liggen veel opgaven en kansen op het gebied van
leefbaarheid, voorzieningen, verkeersveiligheid & parkeren, klimaatadaptatie alsook
onze woningbouwopgave. Doel is om dit centrum te ontwikkelen tot een volwaardig
hart van Beinum.
Geadviseerd wordt in te stemmen met het projectplan. Deze beschrijft de stappen om op basis van een breed en open participatieproces - samen met inwoners, gebruikers
en eigenaren op zoek te gaan naar wat de meest passende invulling is voor een
toekomstbestendig en leefbaar centrum van Beinum. Deze invulling zal uiteindelijk via
een stedenbouwkundig ontwerp vastgelegd worden in het eindresultaat van dit project:
een nieuw en door de gemeente vastgesteld omgevingsplan.
Aangezien op dit moment nog niet de financiële bijdragen vanuit o.a. partnerschap te
bepalen zijn wordt voorgesteld de gemeenteraad voor het project een extra
projectkrediet beschikbaar te laten stellen.
Besluit (Conform advies):

1. - Onder voorbehoud van het door de gemeenteraad beschikbaar te stellen
projectkrediet - instemmen met het projectplan ‘Herontwikkeling centrum
Beinum’;
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2. De gemeenteraad verzoeken een projectkrediet beschikbaar te stellen van €
120.000, - (conform bijgevoegd raadsvoorstel).
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