
Besluitenlijst raad  26 maart 2020 

Omschrijving van het 
voorstel 

Besluit

1 Opening en 
mededelingen. 

Er zijn geen afmeldingen (21) leden aanwezig. 

2 
Vaststellen van de 
agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

3 Ingekomen stukken en 
mededelingen 

Er zijn geen opmerkingen n.a.v. dit agendapunt. 

4 Regionale 
samenwerking  

Er zijn geen opmerkingen n.a.v. dit agendapunt. 

5 Vragenhalfuur en 
andere rechten van 
raadsleden 

Mondelinge vragen van de heer Metz (ZVV)  

“Sinds een aantal jaren staat het terrein met 
kantoor en loodsen aan de Oenselsestraat in 
Zaltbommel waar indertijd VeBe-Keukens was 
gevestigd leeg. 
Verschillende ontwikkelaars en particulieren zijn er 
mee bezig geweest om op deze lokatie 
woningbouw te ontwikkelen. Dat heeft niet tot enig 
resultaat geleid waarna de gemeente het gebied 
heeft gekocht. Overigens zonder precies te weten 
wat de gemeente met het gebied wil. Op zich een 
prima beslissing om het terrein te kopen, want je 
voorkomt zo ongewenste ontwikkelingen en 
verloedering. Dacht men. Dacht, want die 
verloedering heeft toch plaatsgevonden. Het terrein 
is een schandvlek voor de buurt en mogelijk ook 
gevaarlijk. Want, de loodsen staan er nog steeds, 
zonder deuren, geheel open, bereikbaar voor 
iedereen die vanaf de straat het terrein oploopt. Het 
terrein oploopt, inderdaad, de gemeente heeft 
langs de Oenselsestraat wel een paar bouwhekken 
geplaatst, maar die schuif je heel gemakkelijk opzij, 
zoals de jeugd uit de buurt regelmatig aantoont. De 
restanten van de schuren, nota bene met asbest 



dakplaten, en het kantoor zouden naar de mening 
van ZVV zo snel mogelijk gesloopt moeten worden 
ter voorkoming van ongelukken of vandalisme. En 
gezien de door corona veroorzaakte activiteitsarme 
komende Kerst- en oud-en-nieuwperiode willen wij 
erop aandringen de sloop nog voor half december 
te realiseren. 
Zo spoedig mogelijk slopen is des te belangrijker 
nu uit het voorgestelde parkeerbeleid duidelijk is 
geworden dat het gebied voorlopig gereserveerd 
wordt voor eventuele uitbreiding van het aantal 
parkeerplekken en dus niet op korte termijn 
ontwikkeld zal worden. 
Onze vraag aan het college: gaat u op korte termijn 
slopen? 

Reactie wethouder van Leeuwen; 
“Met de ontwikkeling van het VeBe terrein hebben 
we gewacht tot het vaststellen van het 
parkeerbeleid dat vanavond op de agenda staat.  
Of sloop op korte termijn mogelijk is kan ik op dit 
moment niet beantwoorden. Daar heb ik meer 
informatie voor nodig om die vraag te 
beantwoorden.  
Wij zullen spoedig met een reactie komen”.  

Korte schorsing van 10 minuten 

6 
Besluitvorm
ing / 
Stemming 

Vaststelling 
bestemmingsplan 
Bruchem kleinestraat  
3-5 

Voorstel is unaniem akkoord (21)  

7 Vaststelling 
bestemmingsplan 
Gameren , 
Elskampseweg 2a 

Voorstel is unaniem akkoord (21)

8         
Fonds bovenwijks Voorstel is unaniem akkoord (21) 

9 
Wijziging 
Gemeenschappelijke 
Regeling 
Veiligheidsregio 
Gelderland-Zuid  

Voorstel is unaniem akkoord (21) 



10       
Deelname 
Werkgeversvereniging 
Samenwerkende 
Veiligheidsregio’s 

Voorstel is unaniem akkoord (21) 

11 Vaststelling 
Beeldkwaliteitsplan 
Uilenvlugt, 
Molenkampseweg -
Brakel 

Voorstel is unaniem akkoord (21) 

12         
Aanbevelingen 
rekenkamercommissie 
Zaltbommel –Wonen in 
Zaltbommel  

Vraag aan college om het e.e.a. te concretiseren  

Reactie wethouder van Leeuwen; 
College neemt aanbevelingen over in nieuwe 
woonvisie.Doelstellingen zullen in 
uitvoeringsprogramma worden overgenomen. 
Verzoek om bij vaststelling woonvisie verder met 
elkaar in gesprek te gaan. 

Besluit is unaniem akkoord (21) 

13 
Parkeerbeleid 
binnenstad Zaltbommel 
2020-2030 

Amendementen. 

A1 ; Parkeerbeleid Indiener Groep Melse 
A2; Indieners Groep Melse, CDA 
A3; Opbrengstneutraliteit indieners ZVV, SGP, 
VVD, CU, SP. 
A4; Blauwe zone markt Indieners ZVV, SGP, VVD, 
CU, SP 
A5; Blauwe zone Oude Wasserij Indieners CU, 
VVD, ZVV, SGP 
A6; Tijden blauwe Zone Indieners ZVV, SGP, VVD, 
CU, D66 
A7; Officiële feestdag als zondag Indieners ZVV, 
SGP, VVD, CU, CDA, SP, D66 
A8; Verminderde vergunningen ambtenaren 
Indieners ZVV, SGP, VVD, CU. 

Motie M1; Integraal verkeersplan ZVV, SGP, VVD, 
CU, CDA, SP, D66   

Reactie college ; wethouder Posthouwer; 
A1; oordeel raad. 
A 2; oordeel raad; 
A 3; oordeel raad  
A 8; oordeel raad 
eindevaluatie na een jaar na invoering. 



M1/Motie 1 ; positief 
wethouder zegt toe in perspectief nota kan worden 
meegenomen integraal kijken is een goed idee 
voetgangers. 

A1; 
19 digitale  stemmen uitgebracht 
7 stemmen voor 12 stemmen tegen 
Mondelinge uitgebrachte stemmen door de leden 
Robbemondt (ZVV) tegen  
Metz (ZVV) voor  

Amendement 1 wordt verworpen 

A2;  
8 voor 12 tegen 
Mondeling uitgebrachte stemmen door de leden 
Metz (ZVV) voor.  
Robbemondt (Z|VV) tegen 

Amendement A2 wordt verworpen. 

A3 opbrengstneutraliteit 
18 voor 3 tegen  

Mondeling uitgebrachte stemmen door de leden 
Metz (ZVV) voor.  
Robbemondt (ZVV) voor 

Amendement A3 wordt aangenomen 

A4 blauwe zone op de markt 
14 voor 7 tegen 

Mondeling uitgebrachte stemmen door de leden 
Metz (ZVV) voor  
Robbemondt (ZVV) voor  

Amendement A3 wordt aangenomen 

A5 blauwe zone Oude Wasserij 

19 voor 1 tegen 1 onthouding 
Mondeling uitgebrachte stemmen door de leden 
Metz (ZVV)voor 
Robbemondt (ZVV) voor. 

Amendement A5 wordt aangenomen 

A6 Blauwe zone 



20 voor 1 niet uitgebrachte stem. 
Mondeling uitgebrachte stemmen door de lede 
Metz (ZVV) voor  
Robbemondt (ZVV) voor  

Amendement A6 wordt aangenomen 

Amendement A7  

A8  18 stemmen voor . 
Mondeling uitgebrachte stemmen door de leden 
Metz (ZVV) voor 
Robbemondt (ZVV) voor 

Amendement A8 wordt aangenomen  

A8 
18 voor 2 tegen. 

Mondeling uitgebrachte stemmen door de leden 
Metz (ZVV) voor 
Robbemondt (ZVV) voor 

Amendement A8 wordt aangenomen 

Orde voorstel tbv besluitvorming adviesnota 
parkeerbeleid naar eerstvolgende raad. 
6 stemmen voor 15 stemmen tegen 
Orde voorstel wordt daarmede verworpen. 

Stemverklaringen van de leden Metz (ZVV), van 
Wijk (PvdA/GL), Melse (Groep Melse) 

12 stemmen voor 9 tegen 
Mondeling uitgebrachte stemmen van de 
raadsleden Robbemondt (ZVV)  
Metz tegen(ZVV)  

Voorstel wordt aangenomen (12) 

Motie 1 ZVV 
Mondeling uitgebrachte stemmen raadsleden 
Robbemondt (ZVV)  
Metz (ZVV) voor 

Motie wordt unaniem aangenomen(21). 



14 
Masterplan fietspaden 
2.0 

Amendement PvdA/GL ingediend door alle fracties. 

Reactie wethouder Posthouwer; 
Bergsche Maasdijk;  wethouder zet zich in voor 
veiligheid. 

Amendement wordt unaniem aangenomen (21) 

Stemverklaring Melse (groep Melse)  

Voorstel is unaniem akkoord (21)  

15 Vaststellen besluitenlijst 
vorige 
raadsvergadering 

De besluitenlijst van 5 november 2020 wordt 
ongewijzigd vastgesteld. 

16 Sluiting 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Zaltbommel in  
zijn vergadering van 17 december 2020 

De raad voornoemd, 
de  raadsgriffier, de voorzitter, 

drs. M.S.P. (Monique) 
Muurling  

Dhr. P.C. van Maaren


