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Aan : De leden van de gemeenteraad 

   

Van : College van B&W 

   

Datum : 4 oktober 2022 

   

Onderwerp : Informeren over stand van zaken dorpshart Odijk 

   

 
 
Geachte leden van de raad, 
 
Inleiding 
In december 2021 heeft de gemeenteraad de Toekomstvisie voor het dorpshart van Odijk vastgesteld.  
De participatiegroep en het college zijn samen al bezig met de uitwerking van de in de toekomstvisie 
genoemde acties, zoals het opstellen van evenementenagenda, plaatsen van een Rotarybankje, plan 
voor bewegwijzering, verder uitwerken plan Kromme Rijn en kano-opstap/-uitstap, aandragen 
verkeersonveilige punten in het kader van de provinciale subsidie, opstellen van een 
detailhandelsvisie en het opzetten van een winkelierscollectief. 
Graag informeert het college de raad over de stand van zaken van de uitwerking en uitvoering van de 
toekomstvisie en geeft een blik in de toekomst. 
 
De uitwerking van de toekomstvisie onderscheidt zich in korte termijn aanpassingen in de openbare 
ruimte en de lange(re) termijn acties en ingrepen zoals die genoemd zijn in de toekomstvisie. 
Daarnaast lopen er nog verschillende andere acties voor het dorpshart.  
 
Korte termijn aanpassingen in de openbare ruimte 
 
Realiseren tijdelijk verblijfsgebied op De Meent 
In de toekomstvisie gaat het om te komen tot een definitieve herinrichting van het gebied. Los van 
deze plannen om te komen tot een definitieve inrichting van het dorpshart, willen de participatiegroep 
en het college ook op de korte termijn eenvoudige aanpassingen doen in de openbare ruimte 
waarmee al snel doelen vanuit de toekomstvisie behaald kunnen worden. 
De participatiegroep zou graag als initiatief een tijdelijk verblijfsgebied op De Meent realiseren die er 
nu in het winkelgebied niet is. De gemeente wil de participatiegroep hier graag bij helpen en gaat in 
samenwerking met de bewoners en ondernemers in het gebied dit verblijfsgebied realiseren. Door het 
verschuiven van een gedeelte van de parkeerplaatsen naar de rijbaan kan een bredere strook 
openbare ruimte worden vrijgespeeld waarmee een verblijfsgebied ontstaat. Het gaat hier om een 
flexibel ingericht verblijfs-, ontmoetingsgebied  met  zitplekken, met groen bijvoorbeeld in de vorm van 
verrijdbare plantenbakken. Hiervoor overlegt de gemeente ook met de standplaatshouders op De 
Meent over hun posities in combinatie met dit verblijfsgebied. De gemeente laat een ontwerp hiervoor 
opstellen door adviesbureau Haver Droeze en deelt dit in participatie met de bewoners en 
ondernemers. De kosten van het proces voor deze plannen worden gedekt uit de provinciale subsidie. 
De gemeente gaat de participatiegroep helpen bij het verkrijgen van dekking voor de materiele 
realisatiekosten, waaronder het aanvragen van een subsidie. Omdat het subsidietraject de nodige tijd 
vergt, is het college bereid om de materiele realisatiekosten voor te schieten tot een bedrag van  
€ 15.000 excl. btw. Daarmee hoopt de gemeente dit verblijfsgebied samen met de participatiegroep 
begin 2023 te kunnen realiseren.  
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Verkenning eenvoudige verkeerskundige aanpassingen 
Daarnaast gaat de gemeente in samenspraak met bewoners en ondernemers verkennen welke 
mogelijkheden er zijn voor de korte termijn voor een aantal eenvoudige verkeerskundige 
aanpassingen in de openbare ruimte. 
 
Langere termijn acties en ingrepen vanuit de toekomstvisie 
 
Winkelierscollectief 
Eind mei werd er naar aanleiding van de Toekomstvisie Dorpshart Odijk een bijeenkomst 
georganiseerd waar vele ondernemers vanuit en rondom de Meent en Boomgaardweg bijeenkwamen. 
Tijdens deze bijeenkomst maakten de ondernemers verder kennis met elkaar en is er gesproken over 
de mogelijkheid van krachtenbundeling om het centrum mee te laten groeien in de toekomst.  
De ondernemersgroep heeft aangegeven de bijeenkomst te waarderen en graag mee te willen denken 
bij het vervolg van de planvorming rondom het dorpshart van Odijk. In het najaar plant het college een 
vervolgoverleg met de ondernemersgroep om de mogelijkheden voor de vorm van een 
winkelierscollectief te bespreken en o.a. ook te spreken over het realiseren van het tijdelijk 
verblijfsgebied. 
 
Detailhandelsvisie  
Een belangrijke bouwsteen voor het op te stellen inrichtingsplan voor het dorpshart is de 
detailhandelsvisie voor het centrum van Odijk. De nieuwe inwoners uit de Kersenweide zijn afhankelijk 
van de winkelvoorzieningen in het dorpshart.  
Het college heeft een adviesbureau opdracht gegeven om deze detailhandelsvisie op te stellen. De 
detailhandelsvisie wordt vervolgens getoetst aan de vastgestelde toekomstvisie voor het dorpshart 
van Odijk. Daarna wordt dit ook gedeeld met de gemeenteraad en de bewoners en ondernemers van 
het dorpshart. De detailhandelsvisie wordt ook betrokken bij de tijdelijke inrichting van het 
verblijfsgebied. 
 
Inrichtingsplan 
De detailhandelsvisie geldt eveneens als input voor het op te stellen inrichtingsplan. Na afronding van 
de detailhandelsvisie kan het participatietraject starten om te komen tot een inrichtingsplan.  
Een onderdeel hiervan is de vertaling van het plan in financiële consequenties door het opstellen van 
een kostenraming. 
 
Uitvoeringsdocument 
In het op te stellen uitvoeringsdocument worden o.a. de detailhandelsvisie, het inrichtingsplan en de 
kostenraming daarvan opgenomen. Uit het inrichtingsplan blijkt hoe het gebied er ruimtelijk uit gaat 
zien. Het gaat dan over de gebouwde en ongebouwde omgeving. Dus over winkels en andere 
voorzieningen, maar ook over de inrichting van de openbare ruimte. Ook de uitvoeringskosten van dit 
inrichtingsplan en de financiële dekking hiervan worden opgenomen in het uitvoeringsdocument. Het 
college legt dit uitvoeringsdocument vervolgens ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. 
Besluitvorming over het  uitvoeringsdocument wordt in het tweede kwartaal van  2023 verwacht. 
 
Planning werkzaamheden 
De gemeenteraad heeft 22 september 2022 besloten de ontvangen provinciale subsidie in te zetten 
voor het opstellen van het uitvoeringsdocument.  
Nu de provinciale subsidie door de gemeenteraad beschikbaar is gesteld, stelt het opgaveteam een 
procesplan en planning op om te komen tot een uitvoeringsdocument. Dit doen we samen met de 
participatiegroep bestaande uit bewoners en ondernemers uit Odijk.  
De volgtijdelijkheid van detailhandelsvisie, inrichtingsplan en uitvoeringsdocument vertaalt zich in de 
volgende globale planning: 

• Afronding detailhandelsvisie      Q4 2022 

• Opstellen procesplan en planning      Q4 2022  

• Opdrachtverstrekking bureau voor inrichtingsplan    Q4 2022 

• Aanpassingen openbare ruimte De Meent     Q1 2023 

• Participatietraject en opstellen inrichtingsplan     Q1 2023 
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• Opstellen uitvoeringsdocument       Q2 2023 

• Besluitvorming uitvoeringsdocument door raad     Q2 2023 
 

Provinciale subsidie 
In de provinciale subsidie is de voorwaarde opgenomen dat alle aangevraagde activiteiten nog in 
2022 moeten worden afgerond. De ontvangen provinciale subsidie betreft een bedrag van € 79.400 
exclusief b.t.w.  
Uit bovenstaande planning blijkt dat het niet gaat lukken om alle in de subsidie aangevraagde 
activiteiten nog in 2022 af te ronden. De provincie is hierover geïnformeerd en is gevraagd om uitstel 
van een deel van de activiteiten naar 2023. Verschillende andere gemeenten hebben ook gevraagd 
om uitstel. De verzoeken zijn binnen de provincie al met de verantwoordelijk bestuurder besproken, 
die positief staat tegenover het verlenen van uitstel. Om uitstel te kunnen verlenen is aanpassing van 
de Uitvoeringsverordening nodig. Besluitvorming door Gedeputeerde Staten (GS) voor deze 
aanpassing wordt op dit moment voorbereid. Naar verwachting worden de gemeente na deze 
besluitvorming in oktober 2022 hierover bericht. Als GS de Uitvoeringsverordening gewijzigd heeft 
vastgesteld, dient de gemeente via een wijzigingsverzoek een aanvraag in voor een langere 
projectperiode. 
 
Andere concrete acties die lopen 
Er lopen nog andere acties die voortkomen uit de toekomstvisie waarvan hierna beknopt de stand van 
zaken wordt benoemd. 
 
Rotarybankje 
In april 2022 is geïnformeerd over de stand van zaken van het geschonken mozaïkbankje door de 
Rotary Club Bunnik die geplaatst is bij de Nicolaaskerk. De organisatie en afronding hiervan wordt 
verzorgd door de Rotary Club. In het najaar wordt het mozaïkbankje volledig afgerond en in gebruik 
genomen. 
 
Opstellen van evenementenagenda 
De participatiegroep heeft een concept evenementenagenda opgesteld. De gemeente en de 
participatiegroep gaan deze agenda met elkaar bespreken en kijken hoe dit tot uitvoering kan worden 
gebracht 
 
Plan Kromme Rijn en kano-opstap/-uitstap 
De participatiegroep is bezig met het verder uitwerken van het plan om een kano-opstap/-uitstapplek 
te realiseren. Hier worden concrete stappen in gezet en samenwerking gezocht met andere 
organisaties die zich met de Kromme Rijn bezig houden.  
 
Communicatie 
Deze informatienota wordt gedeeld met de participatiegroep en geplaatst op de projectpagina van de 
gemeentelijke website. 
 


