
 A  
 

AMENDEMENT 
 
Naar aanleiding van agendapunt: 6 
 
 
Onderwerp: Programmabegroting 2019: Investerings-bestedingsplan 2019-2022 
 
De raad van de gemeente Druten in vergadering bijeen op: 25 oktober 2018. 
 
Constaterende dat: 

• Niet alleen de bermen, maar ook dat het met het wegdek van de wegen in het 
buitengebied in Horssen van de  Middenweg, Alforstsestraat, Langesteeg, 
Mekkersteeg bedroevend slecht is gesteld. 

• Dat het kwaliteitsniveau asfaltverhardingen en bermverharding onder het niveau laag 
is. 

• Dat veel fietsers gebruik maken van deze wegen, vooral ook schoolkinderen en 
toeristen en het gebruik van die wegen gevaarlijk is voor die doelgroep, vooral 
wanneer het donker is of regenachtig weer. 

• Aan de wegen in het buitengebied enkele grote agrarische bedrijven zijn gevestigd 
die nu niet optimaal bereikbaar zijn voor het mobiele verkeer. 

 
Overwegende dat: 

• In de programmabegroting 2019 vermeld staat dat het college en raad zich inspant 
om het afgesproken kwaliteitsniveau asfaltverhardingen en bermverharding op orde 
te brengen. 

• In het investerings-bestedingsplan 2019-2022 een bedrag is opgenomen voor 
uitvoering deel centrumvisie Horssen van € 400.000,00, maar dat de opknap van de 
wegen in het buitengebied in Horssen een hogere urgentie hebben. 

• Veel schoolgaande kinderen en toeristen gebruik maken van de wegen in het 
buitengebied en dat deze doelgroep op een veilige manier van die wegen gebruik 
moet kunnen maken. 

• Een goed wegennet voor fietsers van belang is voor de recreatie en toerisme en 
woon-werkverkeer in de gemeente. 

• Een goed wegennet ook belangrijk is voor de aan die wegen gevestigde bedrijven 
voor de bereikbaarheid. 
 
 

 
Besluit:  extra € 400.000,00 beschikbaar te stellen voor de bermverharding en onderhoud 
wegen in het buitengebied, met name de Middenweg,Altforstsestraat, Langesteeg en 
Mekkersteeg, zodat een krediet resteert van € 650.000,00.( reeds € 250.000,00 is 
gereserveerd voor wegen/bermonderhoud). De investering van € 400.000,00 voor uitvoering 
(deel) centrumvisie Horssen hiervoor aanwenden. 
 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
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Namens de fractie van: CDA. 
 
 
 

 
Aldus besloten in de openbare vergadering van  
 
de raadsgriffier,     de voorzitter, 
 
 
 
 
S.A. van der Lugt  Drs. L.J.E.M. van Riswijk 


