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T-339 RUIMTE september 2017 Inzet koopgarantmiddelen raadsvoorstel ja ja Stolk toezegging C 16-05-2017 Wethouder Stolk zegt toe dat een raadsvoorstel over de 

aanwending van de teruggevorderde koopgarantmiddelen 

volgt.

Raadsvoorstel (17R.00360) is op 23 mei door het college vastgesteld en 

aangeboden aan de raad. Het voorstel staat geagendeerd in de commissie Ruimte 

op 14 september 2017.

afgedaan

T-349 RUIMTE september 2017 Onderzoeksopdracht Westelijke randweg raadsvoorstel ja ja Stolk toezegging C 08-06-2017 Wethouder Stolk geeft aan dat Procap alleen de 

inventariserende ronde doet. Die leidt tot een raadsvoorstel in 

september. De raad bepaalt daarmee de invulling van het 

vervolg.

Raadsvoorstel aangeboden voor september (17R.00677) afgedaan

T-327 RUIMTE september 2017 Opgave duurzame samenleving raadsvoorstel ja ja Haring toezegging De gevraagde uitvoeringsplannen zijn in september aangeboden aan de raad 

middel RIB 17R.00702. Deze plannen zijn op 19 september jl. In de commissie 

ruimte besproken en zullen bij de raad van 27 september worden besproken. 

afgedaan

P-055 RUIMTE september 2017 Opgave duurzame samenleving: mogelijk 

maken kleine windturbines

raadsvoorstel ja ja Haring motie Procesrib 16R.00570 over het spoorboekje klimaatneutraal 2030 is op 7 oktober 

aangeboden aan de raad. Het spoorboekje kan in juni 2017 worden besproken en 

betrokken worden bij het juni-overleg. Svz per 23-5: punt kan eraf: actieplannen 

liggen ter besluitvorming voor. 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Ge

meenteraad/2015/9-juli/20:00/Raadsvoorstel-15R-

00296-inzake-duurzaamheid-gemeente-

Woerden/motie-gewijzigd-mogelijk-maken-kleine-

windturbines.pdf

afgedaan

M-057 RUIMTE september 2017 Opgave duurzame samenleving: motie 

gewijzigde opdracht

ja ja motie R 29-06-2017 Raadsvoorstel (17R.00360) staat geagendeerd in de commissie Ruimte op 14 

september 2017.

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/

Gemeenteraad/2017/29-juni/20:00/m-4-motie-

duurzaamheid-opdracht-voor-gewijzigd-voorstel-

aangepast-nav-eerste-termijn.pdf

afgedaan

P-079 RUIMTE september 2017 Toekomst recreatieschap Stichtse 

Groenlanden en oprichting routebureau

raadsvoorstel ja ja Stolk college RIB (17R.00395) in juni aangeboden aan Raad. Daarin wordt een raadsvoorstel in 

september aangekondigd. Het raadsvoorstel over de wijziging van GR 

(17R.00473) is op 22 augustus 2017 behandeld in het college en aangeboden aan 

de raad. Voor de instelling van het routebureau wordt door betrokken partijen een 

convenant gesloten in het 4e kwartaal van 2017. Dit is een collegebevoegdheid om 

dit aan te gaan. 

http://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekom

en-brieven/17r-00395-rib-voortgangsbericht-

mogelijke-toetreding-gemeente-de-ronde-venen-

tot-het-recreatieschap-stichtse-groenlanden.pdf

afgedaan

P-080 RUIMTE oktober 2017 Het nieuwe inzamelen: resultaten RIB Stolk begroting We houden u periodiek op de hoogte over de 

scheidingsresultaten

Resultaten Q1 2017 staan in RIB 17R.00300 d.d. 9 mei 2017. 

Daarnaast is op 16/8/2017 een RIB (17R.00481) verzonden met antwoorden op 

art.40-vragen (n.a.v. 17R.00300).

Inmiddels is (ingekomenstukkenlijst d.d. 29-9-2017) de RIB met resultaten Q2 in 

uw bezit (17R.00740).

RIB 17R.00300 d.d. 9 mei 2017

afgedaan

P-026 RUIMTE november 2017 Consultatie over vormgeving bastions informatie 

bijeenkomst

ja Ten Hagen C 14-10-2015 Plan voor bastions wordt uitgewerkt conform Singelplan (vastgesteld in 2014). 

Presentatie was voorzien voor infobijeenkomst. Op verzoek van de raad wordt dit 

een locatiebezoek in september.

Vanwege volle raadsagenda verplaatst naar 18 november

open

P-034 RUIMTE december 2017 Beheerplannen groenblauw, wegen, 

gladheid en verlichting

RIB Ten Hagen begroting Het groenblauw-beheerplan bevat de beheerrichtlijnen voor groen (incl. bomen) en 

water. In verband met verandering van portefeuillehouder is besluitvorming in 

college aangehouden. Daarna wordt de raad geïnformeerd via een RIB. Op 

verzoek wethouder is aanlevering uitgesteld naar december i.v.m. diverse 

aanpassingen.

programmabegroting 2017-2020
open

P-016 RUIMTE december 2017 Beleids- en beheerplan begraafplaatsen RIB ja (Q1-

2018)

ja (Q2-

2018)

Haring begroting In november ontvangt de raad een RIB (tussenbericht), besluitvorming kan 

plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2018.

programmabegroting 2017-2020
gewijzigd

T-267 RUIMTE december 2017 Evaluatie Hondenbeleid RIB Ten Hagen toezegging C 14-04-2016 - Het college gaat in overleg met het Dorpsplatform Zegveld 

om maatwerk daar waar wenselijk handen en voeten te 

geven. Na een jaar wordt dit geëvalueerd. De raad ontvangt 

hierover in april 2017 een Rib.

- In april 2017 ontvangt de raad een evaluatie/terugblik inzake 

het hondenbeleid in algemene zin (met name periode april 

2016-april 2017), zodat de raad onder meer kan vernemen 

wat er met de aanbevelingen is gedaan.

- De uitvoering van de afspraken met het dorpsplatform Zegveld is in mei 2017 

afgerond. In juni zijn de inwoners hierover geïnformeerd via 'De Berichtgever' en 

een lokale nieuwsbrief. De raad ontvangt z.s.m. na het reces een RIB. 

- Wethouder Ten Hagen meldt in de commissie van 9 februari 2017 dat de 

evaluatie in september besproken kan worden. Daarin wordt eveneens de stand 

van zaken met betrekking tot de individuele locaties genoemd.

Update 22/8: RIB + evaluatierapport volgt eerste helft september.

Update 25/9: behandeling kan helaas niet in oktober plaatsvinden - wel in 

november - doordat de (externe) onderzoeker een ernstig ongeluk heeft gehad. 

Onderzoekster zit momenteel intern in een revalidatiecentrum en gaat rustig aan 

delen van haar werk weer oppakken. het definitieve rapport wordt eind 

oktober/begin november verwacht. Net niet tijdig voor aanlevering voor de 

november raad, wordt december.

gewijzigd

P-091 RUIMTE december 2017 Evaluatie van aanbesteding en uitvoering 

baggeren

RIB Haring begroting Q4 2017
programmabegroting 2017-2020

open

P-067 RUIMTE december 2017 Gemeentelijk waterbeleidsplan 2018-

2022

raadsvoorstel ja ja Ten Hagen begroting RIB 17R.00245 aangeboden met drie kwaliteitsscenario's voor het Gemeentelijk 

Waterbeleidsplan 2018 - 2022. Agendacie. heeft 24/5 verzocht om een 

raadsvoorstel. Vaststelling van het nieuwe GWP in december 2017 (vigerende 

beleidsplan is wettelijk verplicht) is alleen mogelijk als in juli-augustus het 

beleidsplan werd geschreven. Door vertrek van de vorige portefeuillehouder had 

het proces al vertraging opgelopen. Daarom heeft het college 27/6 zelf gekozen 

voor scenario 2. Tijdens de inspraakperiode in september/oktober heeft de 

gemeenteraad alsnog de gelegenheid om op het concept beleidsplan te reageren 

voordat het definitieve beleidsplan in november middels een raadsvoorstel ter 

vaststelling naar de gemeenteraad wordt gestuurd.

programmabegroting 2017-2020
open

P-043 RUIMTE december 2017 Groenvisie Singel RIB ja ja Ten Hagen C 14-10-2015

C 17-11-2016

Aangehouden totdat het college de financiële consequenties 

van de drie scenario’s in beeld heeft gebracht. Daarna kan de 

raad een definitieve keuze maken over het sfeerbeeld 

groenvisie bomen Singel. Wethouder De Weger geeft aan dat 

de raad in het eerste kwartaal van 2017 de financiële 

doorrekening (op hoofdlijn) tegemoet kan zien.

Na bespreking op 17 november 2016 aangehouden tot 1e kwartaal 2017. 

Vanwege wethouderswisseling en aanvullende onderzoeken aangepast naar 

september. N.a.v. agendacommissie en aanpassing voorstel aangepast naar 

oktober. Update 21/9: verplaatst naar november. In plaats van raadsvoorstel wordt 

een RIB aangeboden met een toelichting op de stand van zaken.

Update 26/10: agendacommissie verzoekt om een raadsvoorstel om de raad deze 

keuze te laten maken.

gewijzigd

M-056 RUIMTE december 2017 Motie woningbouw Harmelen Ten Hagen motie R 24-05-2017

R 22-06-2017

- Het college zegt toe de planvorming rondom de woningbouw 

in Harmelen voortvarend te zullen oppakken en de raad een 

integrale invulling van alle beoogde locaties voor te leggen.

- 22/9: Zodra plannen Open Poort-kerk voldoende 

stevig/haalbaar lijken, wordt de raad geïnformeerd, zo 

mogelijk via het reeds toegezegde totaaloverzicht in oktober.

- Het college zal de raad in oktober 2017 via een RIB informeren over de ingezette 

en gemaakte acties naar aanleiding van het besluit in de motie. De raad bepaalt 

vervolgens of er behoefte is aan een nadere agendering. Agendacommissie 21/9: 

betrekken bij jaarbrief Wonen.

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/

Gemeenteraad/2017/24-mei/20:00/motie-gewijzigd-

ter-vergadering-woningbouw-harmelen.pdf

open
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P-106 RUIMTE december 2017 Onderzoek Westelijke Randweg: 

commissie van experts

RIB raadsbesluit R 02-10-2017 "3. Het college te mandateren een commissie van 

onafhankelijke experts samen te stellen en de raad hiervan in 

kennis te stellen;"

toegevoegd

T-352 RUIMTE december 2017 Openstaande vraag: quick wins 

straatverlichting

RIB Ten Hagen toezegging C 12-09-2017

C 11-10-2017

Naar aanleiding van een vraag uit de commissie zegt 

wethouder Ten Hagen toe de raad nog te informeren over 

mogelijke quick wins op het gebied van openbare verlichting.  

RIB 17R.00806 is aangeboden aan de raad afgedaan

P-081 RUIMTE december 2017 Standplaatsverordening raadsvoorstel Haring begroting Actualiseren standplaatsenverordening in overleg met 

standplaatshouders en winkeliersverenigingen

Betreft een collegebevoegdheid
programmabegroting 2017-2020

afgedaan

P-093 RUIMTE december 2017 Strategische woningbouwplanning en 

monitoring prestatieafspraken (= 

jaarbrief wonen)

informatie 

bijeenkomst

Ten Hagen en 

Stolk

begroting Q4 2017 Jaarlijks ontvangt de raad via een RIB de Jaarbrief wonen met als bijlagen de 

Strategische woningbouwplanning en de jaarmonitor prestatieafspraken. De 

Jaarbrief wordt toegelicht aan de raad in de informatiebijeenkomst op 7-12-2017

programmabegroting 2017-2020
open

T-348 RUIMTE december 2017 Uitwerking kaders visie Middelland ja (sept) ja (okt) ja (okt) Ten Hagen toezegging C 08-06-2017

R 22-06-2017

R 29-06-2017

- In een notitie wordt de nadere uitwerking van de visie en 

kaders meer in detail weergegeven; 

- De raad blijft aangehaakt bij de voortgang van de uitvoering 

van de visie en de besteding van de financiële middelen 

(onder andere voorbereidingskrediet); 

- Er wordt een sub-lokale woonvisie opgesteld m.b.t. het 

gebied Middelland; 

- De raad kan nog kaders stellen voor de uitwerking van de 

visie.

- 22/6 Wethouder Ten Hagen ziet mogelijkheden om in 

september mondeling de raad te informeren over de nadere 

kaders en daarna gezamenlijk het vervolg te bepalen (zo 

mogelijk in oktober een voorstel aan de raad voor te leggen).

Op 21 september is de tussenstand van 'vervolg uitwerking Ontwikkelingsvisie' in 

de raadsinformatiebijeenkomst aan de orde gekomen. Besluitvorming door de 

Raad vindt niet in november plaats maar op zijn vroegst in december. 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/

Gemeenteraad/2017/22-juni/20:00/17-06-22-

besluitenlijst-raadsvergadering-1.pdf

open

P-092 RUIMTE december 2017 Verkeersontsluiting kassengebied 

Harmelerwaard

RIB Stolk begroting Q4 2017 Definitieve tracékeuze is vanwege hoger beroep van THC vertraagd. 

Gemeente is in januari 2017 in gelijk gesteld, waarna de inhoudelijke 

voorbereiding weer gestart is. Er komt dit jaar wel nog een RIB met stand 

van zaken.

programmabegroting 2017-2020
open

P-107 RUIMTE december 2017 Verkeersvisie: evaluatie proces R 02-10-2017 "3. Het college opdracht te geven het proces van het opstellen 

van de verkeersvisie te evalueren, en hierbij aandacht te 

hebben voor onder meer de volgende zaken:

a. een beschouwing van het participatieproces zoals dat is 

verlopen in het kader van Woerden zegt: Ja, tenzij.. met 

daarin de geleerde lessen, analyse van het verloop en 

aanknopingspunten voor toekomstige participatieprocessen;

b. een zelfstandige evaluatie van de klankbordgroep;

c. een zelfevaluatie van het College ten aanzien van haar rol 

in dit proces;

d. deze evaluatie uiterlijk in december 2017 aan te bieden aan 

de raad.

4. De evaluatie te laten verrichten door een externe partij, 

waarbij eveneens de rol van de raad in het totaalproces wordt 

geëvalueerd;"

toegevoegd

T-271 RUIMTE januari 2018 Grondexploitatie Brediusboerderij Koster toezegging R 21-04-2016 Pas ná toestemming van de raad via een raadsvoorstel zal 

het college overgaan tot uitgifte van kavels aan de Van 

Kempensingel. Dit is mede afhankelijk van de planvorming 

met o.a. de stichtingen Landgoed Bredius en Hofstede 

Batestein van het centrumgebied.

Bij planvorming wordt rekening gehouden met deze toezegging. Planning wordt 

herzien. Stichting Landgoed Bredius is nog beizg met planvorming. Eind 2017 

wordt een RIB geschreven

open

P-070 RUIMTE januari 2018 Herstructurering schuifruimte ja (sept) Haring, Ten 

Hagen

begroting - Voor zomer is de raad geinformeerd middel RIB 17R.00410. Op 7 september 

raadsinformatiebijeenkomst met beeldvormend onderdeel. Vanaf januari 2018 tot 

aan verkiezingen bespreken potentiele schuifruimtelocaties.

- Januari 2018 wordt het 'Plan van Aanpak Herstructurering' aangeboden (was 

december 2017 maar door prioritering aangepast)

- In januari tot maart 2018: aanzet locatiediscussie (schuifruimte)

https://www.woerden.nl/sites/default/files

/begroting%20gemeente%20woerden%

202017-2020%20-%20definitief.pdf

open

M-054 RUIMTE januari 2018 Motie grip op gebiedsontwikkeling 

Snellerpoort / mobiliteit als uitgangspunt 

nieuwbouwwijken

informatie 

bijeenkomst

ja Ten Hagen motie R 30-05-2017 In Raadsinformatiebijeenkomst over Middelland komt er een doorkijk over de 

ontwikkeling Snellerpoort, nadere uitwerking volgt. Update 23/10: aangepast naar 

januari 2018

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/

Gemeenteraad/2017/30-mei/20:00/motie-grip-op-

gebiedsontwikkeling-snellerpoort-2.pdf

gewijzigd

P-076 RUIMTE januari 2018 Oprichten werkconferentie 

Omgevingswet / werksessie 

experimenten aanloop omgevingswet

Ten Hagen begroting IB 11-05-2017
programmabegroting 2017-2020

open

T-359 RUIMTE januari 2018 Startnotitie vervolgproces verkeersvisie 

+ advies participatiegroep

raadsvoorstel ja ja Stolk R 28-09-2017 toegevoegd

T-179 RUIMTE januari 2018 Straatwerk Dammolen-Middelmolen 

Harmelen

RIB Ten Hagen toezegging C 05-02-2015  De onderhandeling met de eigenaar is in de afrondende fase beland. Zodra er 

besluitvorming heeft plaatsgevonden, wordt de vaststellingsovereenkomst 

ondertekend. De gemeenteraad wordt met een specifieke RIB over dit dossier 

geïnformeerd. We verwachten deze in oktober aan te kunnen bieden, maar dit kan 

later worden, omdat we van een externe partij afhankelijk zijn. Update 23/10: 

aangepast naar januari 2018

gewijzigd

P-124 RUIMTE januari 2018 Wijziging gemeenschappelijke regeling 

AVU vanwege gewijzigde Wgr

raadsvoorstel
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T-290 RUIMTE februari 2018 Onderzoek milieu-effecten 130 km/u A12 

& Ontwikkeling luchtkwaliteit

RIB Haring toezegging C 07-10-2016

C 17-11-2016

- Wethouder De Weger zegt toe de raad te informeren over 

de resultaten van metingen die mogelijk in gezamenlijkheid 

met Bodegraven-Reeuwijk, Stichtse Vecht en Utrecht 

uitgevoerd kunnen worden.

- Wethouder De Weger zegt toe om met een 

raadsinformatiebrief te komen over onder meer de 

ontwikkeling van de luchtkwaliteit binnen de stadsgrenzen.

RIB 17R.00370 is op 15 september 2017 aan de raad aangeboden. Conform de 

RIB wordt uiterlijk februari 2018 geinformeerd over de resultaten uit de andere 

gemeenten.

open

T-330 RUIMTE maart 2018 Nationale Boomfeestdag Ten Hagen toezegging C 16-03-2017 Woerden zal volgend jaar meedoen aan de Nationale 

Boomfeestdag Op 21 maart 2018 wordt weer meegedaan aan de Nationale Boomfeestdag
open

P-105 RUIMTE maart 2018 Onderzoek Westelijke Randweg: 

deelonderzoeken incl. oplegger

Stolk raadsbesluit R 02-10-2017 "4. De deelonderzoeken inclusief een memo van het college 

uiterlijk 15 februari 2018 aan de raad door te geleiden."

toegevoegd

P-037 RUIMTE april 2018 Planvorming Exercitieveld RIB Ten Hagen going concern C 11-11-2014

C 15-11-2016

Toegezegd wordt dat de raad begin 2017 wordt geïnformeerd 

over de stand van zaken rond het Exercitieterrein. 

RIB met tussenbericht over inpakken bomen en uitvoeren van achterstallig 

snoeiwerk verzonden (28-02-2017, 17r.00125). Vervolgstap is een RIB na 

resultaten van de boombehandeling (eind 2017). Update: RIB 17R.00445 met 

eerste resultaten van de behandeling is aan raad verzonden (ingekomen 

11/7/2017). Maart/april 2018 volgt opnieuw een RIB met nadere resultaten van het 

onderzoek.

gewijzigd

P-119 RUIMTE juni 2018 Jaarlijkse herijking actieplannen 

duurzaamheid

ja ja ja Haring raadsbesluit R 28-09-2017 toegevoegd

P-123 RUIMTE juni 2018 Nieuwe inzamelen: evaluatie eerste jaar

T-356 RUIMTE geen termijn Bodemdaling RIB Ten Hagen toezegging C 11-10-2017 De raad ontvangt een raadsinformatiebrief over bodemdaling. toegevoegd

T-282 RUIMTE geen termijn Graspad Raadhuislaan Harmelen Ten Hagen toezegging C 20-09-2016 Wethouder De Weger zal in overleg treden met het 

Dorpsplatform en overige stakeholders/gebruikers om te 

komen tot een passende oplossing. De commissie krijgt hier 

t.z.t. een terugkoppeling van.

open

P-075 RUIMTE geen termijn Kaders vestiging crematorium ja ja Haring begroting
programmabegroting 2017-2020

open

T-358 RUIMTE geen termijn Mauritshof: oplevering plan Ten Hagen toezegging C 05-10-2017 De wethouder zegt toe nader terug te zullen komen op de 

vraag wanneer het plan wordt opgeleverd (verwachting nu 

rond de zomer 2018).

toegevoegd

T-357 RUIMTE geen termijn Mauritshof: vraagstuk verkeersdruk/-

spreiding

Ten Hagen toezegging C 05-10-2017 De wethouder zegt toe nader terug te zullen komen op het 

vraagstuk van de verkeersdruk/-spreiding.

toegevoegd

T-353 RUIMTE geen termijn Openstaande vraag: terugkoppeling 

ondertekening Klimaatverbond 2015

toezegging R 02-10-2017 Vraag om terugkoppeling na ondertekening Klimaatverbond 

(RIB 15R.00742)

http://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekom

en-stukken/15r-00742-rib-ondertekening-parijs-

verklaring-klimaatverbond-merged.pdf

toegevoegd

P-111 RUIMTE geen termijn Verkeersveiligheid wielerbaan voorstel 

WTC / sportpark Cromwijck

RIB Stolk 19-09-17 "Daarom gaat de wethouder op 21 september naar WTC om 

te horen wat precies hun plannen zijn. Daarna zal bekeken 

worden of deze plannen uitgevoerd kunnen worden en zo ja 

wanneer. Over de uitkomst hiervan zal de wethouder de raad 

dan informeren."

http://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekom

en-brieven/17r-00754-rib-beantwoording-

schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-de-vvd-

inzake-verkeersproblematiek-op-sportpark-

cromwijck-merged.pdf

toegevoegd

T-284 RUIMTE geen termijn Verkeersvisie: Fietsactieplan, 

parkeerbeleid woonwijken, 

uitvoeringsplannen

raadsvoorstel ja ja Stolk toezegging C 20-09-2016

R 28-01-2016

- Er wordt een fietsactieplan opgesteld.

- Er wordt een parkeerbeleid voor de woonwijken opgesteld. 

Zie ook T-256

- De uitwerking van de verkeersvisie in uitvoeringsplannen 

wordt uiterlijk juni 2017 aan de raad ter vaststelling 

aangeboden. 

Deze actie wordt opgepakt na de vaststelling van de verkeersvisie. open

M-031 RUIMTE geen termijn Verkeersvisie: fietsverkeer 

Steinhagenseweg

Stolk motie R 29-10-2015 Wordt meegenomen in de uitwerkingsplannen verkeersvisie. Deze actie wordt 

opgepakt na de vaststelling van de Verkeersvisie.

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/

Gemeenteraad/2015/29-oktober/17:00/Algemene-

Beschouwingen-plus-aankondiging-

amendementen-en-moties/m-2-motie-fietsverkeer-

steinhagenseweg.pdf

gewijzigd

M-032 RUIMTE geen termijn Verkeersvisie: oplaadpunten e-bikes Stolk motie R 29-10-2015 Wordt meegenomen in de uitwerkingsplannen verkeersvisie. Deze actie wordt 

opgepakt na de vaststelling van de Verkeersvisie.

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/

Gemeenteraad/2015/29-oktober/17:00/Algemene-

Beschouwingen-plus-aankondiging-

amendementen-en-moties/m-3-motie-

oplaadpunten-e-bikes.pdf

gewijzigd

M-040 RUIMTE geen termijn Verkeersvisie: verwijderen onnodige en 

overbodige verkeersborden

Stolk motie R 27-10-2016 Motie: raad draagt het college op:  De verwijdering van onnodig en overbodig door 

de gemeente geplaatste verkeersborden in de gehele gemeente Woerden in het 

kader van de wijk-voor-wijkaanpak bij de uitwerking van de verkeersvisie mee te 

nemen.

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/

Gemeenteraad/2016/27-oktober/17:00/Algemene-

Beschouwingen-plus-aankondiging-

amendementen-en-moties/m6-motie-verwijderen-

onnodige-en-overbodige-verkeersborden-

aangepast.pdf

open
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