Uitvoeringsmaatregelen van de Toekomstvisie Elburg 2020
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Financien

Programma 1. Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke dienstverlening
1

De gemeente wil de jeugd graag in de gemeente behouden en open
staan voor hun wensen. Het aanbod van activiteiten is cruciaal. Het
aanbod voor 16+ jongeren is nu beperkt.

2

Ontmoetings- en zorgservicepunten in de kernen op-zetten, in
combinatie met overige welzijnsvoorzieningen. Wonen op maat in
samenhang met welzijn en zorg. Om de zelfstandigheid en
leefbaarheid te behouden en te versterken zijn voorzieningen dichtbij
en bereikbaar.

32

33

Nota jeugdbeleid. Daarin zijn geen specifieke activiteiten
voor 16+ opgenomen.

Graffitimuur. Kermis. Ketenbeleid

Bestaand beleid (WMO-nota, uitvoeringsplan).

Ontwikkeling Jeanne d'Arc, aktiviteiten in Old School.
Zorgorganisaties met steunpunten in de wijk (mn Icare).
Zorgorganisaties met dienstverlening voor de wijk (bijv.
rondom eten).

1e stap is inventariseren van wensen en mogelijkheden.

A. Er is een expertmeeting met scholen en bedrijfsleven
georganiseerd. Geen vervolg, niet haalbaar. B. De
plannen voor een duurzaam praktijkcentrum worden
onderzocht.

Binnen regulier budget

Programma 2. Onderwijs en Kinderopvang
3

Inzetten op vestiging MBO opleiding, gericht op zorg en toerisme.

33

Programma 3. Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting
4

Het landschap lift mee met de ontwikkeling van het toerisme. Dit mag
echter niet ten koste gaan van de bestaande kwaliteiten op het gebied
van cultuur en natuur.

5

In elke kern een kloppend dorpshart realiseren/in stand houden en
inzetten op behoud van leefbare kernen. Het realiseren van een
kloppend dorpshart vergt een integrale aanpak en samenwerking met
instanties en bewoners.

6

De agrarische sector mogelijkheden bieden tot schaalvergroting en
verbreding. Bij verbreding ontplooit de agrariër nevenactiviteiten, zoals
kamperen bij de boer, het verkopen van natuurproducten en het
verrichten van groenblauwe diensten.

7

Beleid ontwikkelen voor vrijkomende agrarische bebouwing en
verrommeling van het buitengebied tegengaan.

8

Het groene karakter van 't Harde handhaven.

9

De gemeente zet naast reguliere landbouw in op biologische
landbouw en op de bevordering van het gebruik van duurzame
energie.

23

Structuurvisie Elburg 2030, het bestemmingsplan
Buitengebied 2010 (inclusief rapportage zoekzones
landschappelijke versterking en groene wiggen) en het
landschapsontwikkelingsplan (LOP).

Concrete projecten LOP: uitzetten wandelroutes (bv.
landgoederenroute), Herstel wandel/natuurleerpad
16.000 euro per jaar beschikbaar. Dit
Tempelweg Elburg; overgang bebouwing landschap, bv.
betreft 50% cofinanciering.
bij Waterlanden Doornspijk

31/42/43

Vastgestelde detailhandelstructuurvisie en 'economisch
actieplan'. Voor centrum 't Harde zie nr. 32.

Winkelcentrum 't Harde; Aldi, ontwikkelingen
Kruismaten met commerciële plint.

41

Bestemmingsplan Buitengebied 2010 en Structuurvisie
Elburg 2030.

Functieverandering: wellness centrum Van Ginkel,
Oostendorperstraatweg; nevenfuncties: ijsboerderij
Bonestroo. Mogelijkheid van 10 keer kamperen bij de
boer.

42/49

Kadernota VAB Beleid en Bestemmingsplan Buitengebied
2010 (inclusief rapportage zoekzones landschappelijke
versterking en groene wiggen).

Het VAB-beleid is volop in uitvoering. 41 woningen zijn
gereserveerd. Gereed: 7. Afgevoerd: 2. In behandeling:
9.

51

Bestemmingsplan integrale herzienings kern 't Harde.

Geen nieuwe inbreidingslocaties meer.

41/49

Bestemmingsplan Buitengebied 2010 en Structuurvisie
Elburg 2030.

Uitoefening biologisch landbouwbedrijf.

Focus extern: a. bedrijven: opschaling toepassing
bestaande duurzame technieken. b. inwoners:
Er is een nieuw Regionaal Actieplan 2013-2015 met
energiebesparende maatregelen en opwekken van
projecten die bijdragen aan meer energiebesparing,
zonne-energie. Verordening isolatiemaatregelen. Focus
duurzame energie en minder gebruik fossiele brandstoffen.
intern: gemeenten: duurzaam beheer en energiezuinige
gemeentelijke gebouwen/openbare ruimte.
122 sociale koop- en huurwoningen gebouwd. 130
woningen voor ouderen (huur en koop). Samen goed
KWP en Woonvisie en prestatieafspraken met
voor 40% van de nieuwbouw. Dure woningen (boven
woningcorporaties; gestreefd wordt naar 45% goedkope
300.000 euro) worden niet verkocht en daardoor ook
woningen in de nieuwbouwprogrammering; gestreefd wordt niet gebouwd. Vossenakker en Heidezoom: omzetten
om 88% van de nieuwbouwwoningen te laten voldoen aan plannen van duur naar goedkoop - omzetten plannen
de definitie nultredenwoning;
naar wonen met zorg. Doornspijk en Hoge Enk: ruimte
bieden aan zelfbouw/aanbieden van kavels.
Startersleningen.

10

Het woningbouwbeleid wordt toegesneden op de vraag. Dat betekent
dat er meer starterswoningen en woningen voor ouderen gebouwd
moeten worden. Lokaal maatwerk is daarbij essentieel, de
woonwensen variëren per dorp.
Ook in het hogere segment wordt het aanbod vergroot. Daarnaast
wordt ingezet op de bevordering van de doorstroming en
herstructurering van dat deel van de woningvoorraad dat niet meer
voldoet aan de eisen van de tijd.

29/30/49

11

Het bevorderen van kleinschalige alternatieve woonvormen als manier
om de zelfredzaamheid en ouderenparticipatie te vergroten of om op
kleinschalige wijze zorg te verlenen aan mensen met een beperking.

33

Uitvoeringsmaatregelen i.h.k.v. KWP en Woonvisie en in
prestatieafspraken met woningcorporaties

Gerealiseerd: locatie Katholieke Kerk + Eperweg 40

12

De gemeente zet zich in voor levensloop bestendige woningen en
wijken als antwoord op de vergrijzing.

33

Uitvoeringsmaatregelen i.h.k.v. KWP en Woonvisie en in
prestatieafspraken met woningcorporaties

Project gewoon gemak: zo lang mogelijk zelfstandig
wonen. Ruimere mogelijkheden voor wonen in
bijgebouw in de kernen.

31/3251

Verantwoordelijkheid voor openbaar vervoer ligt bij
provincie. Deze heeft dezelfde doelstelling als
gemeenteraad, maar met budgetverantwoordelijkheid.
Huidig parkeerterrein heeft voldoende capaciteit, ook voor
functie als 'natuurtransferium'. Bijkomende grootschalige
voorzieningen en faciliteiten (vgl. Nunspeet) zijn -vanwege
de doorgaans tegenvallende kostendekkingsgraad- niet
voorzien.

B&W 27-07-2010: besluit provincie: er komt geen
busverbinding. Wel behoud van de buurtbus. De
parkeerplaats is uitgebreid.

32/40

Nota toerisme/GVVP

Recreatief fietspad Oude Zeeweg is afgerond.
Fietspad bij Glindeweg en Bovenweg blijft wens.

Startersleningen 2011 300.000 euro.
Startersleningen 2013 180.000 euro.

5.000 euro per jaar

Programma 6. Verkeer en Vervoer

13

Inzetten op goede openbaar vervoervoorzieningen in het algemeen en
op verbetering van de verbinding Elburg - NS station 't Harde in het
bijzonder.Verbeteren van de overstapmogelijkheden tussen trein, bus,
auto en fiets in 't Harde

14

Het fietsnetwerk veilig, efficiënt en aantrekkelijk maken, zowel voor
bewoners als voor bezoekers.

15

A. Rondweg aanleggen ten zuiden van Oostendorp.
B. Rondweg om 't Harde realiseren en Eperweg autoluwer maken.
C. Bij toename van de verkeersdrukte in Doornspijk een zorgvuldige
afweging maken over oplossingen.

16

Voldoende parkeergelegenheid aanleggen nabij de Vesting, de
openbare ruimte upgraden en een overstapmogelijkheid aanleggen.

Programma 7. Cultuur, Sport en Recreatie

47

A. O'dorp: vooralsnog komt er geen rondweg.
A en B. Doorstroming provinciale wegen is thema.
C.
B. 't Harde: vooralsnog komt er geen rondweg.
Provincie (= wegbeheerder) onderschrijft deze doelstelling,
Verbetering van het bestaande tracé in voorbereiding.
maar heeft ook budgetverantwoordelijkheid. Een rondweg
C. Reconstructie aansluiting A28/N309 heeft mogelijk
wordt niet overwogen. Bij toename wordt actie ondernomen.
positieve invloed op verkeersdrukte Doornspijk.

47

Herinrichting openbare ruimte Vesting conform plan Ter
Parkeren: er is een nota in voorbereiding over het realiseren
Steeg is afgerond. Evaluatie van de maatregelen is
van extra parkeergelegenheid en evenemententerreinen
eveneens afgerond. Voor aanleg parkeerterrein op
nabij de Vesting. Voor 'transferium' : zie punt 13.
'locatie ijsbaan' is subsidie ontvangen i.h.k.v. het
regiocontract (zie 24) en is een plan in ontwikkeling.

De kosten voor de gemeente worden
bekostigd uit de Reserve Openbare
Ruimte.

17

18

19

De cultuurhistorische identiteit van de gemeente Elburg versterken.

De gemeente wil haar inwoners stimuleren om te bewegen en te
sporten. Er wordt daarom ingezet op een kwalitatief en kwantitatief
goede sportaccommodatie- en sportorganisatie-infrastructuur die slim
inspeelt op de spreiding van de bevolking over meerdere kernen en
gebruik maakt van participatie en samenwerking.
Het al bloeiende verenigingsleven wordt zoveel mogelijk gestimuleerd
en gefaciliteerd.

De gemeente streeft naar behoud van een goed gedifferentieerd
aanbod van voorzieningen op het gebied van zorg en welzijn, cultuur,
onderwijs, sport en vrije tijd. Hiervoor zal optimaal samengewerkt
worden met bewoners, maatschappelijke organisaties en markt.

23/40

34

31

MPB 2011: € 50.000 in principe
beschikbaar.

Uitbreiding Orgelmuseum. Sjoel.

Nieuwe locatie orgelmuseum is betrokken.

Opstellen cultuurhistorische waardenkaart.

Bijna gereed. Alle monumentale panden worden hierin
opgenomen. Gegevens worden digitaal ontsloten en
gekoppeld aan GIS-viewer.

Realiseren van cultuurhistorische projecten.

De Botterwerf, Café De Baars en touwslagerij zijn
gereed. Voor de nieuwe planperiode 2013-2016 zijn 21
projecten opgenomen om cultuur en erfgoed te
versterken.

Binnen regulier budget.

Bevorderen van samenwerking tussen lokale verenigingen
en stichtingen.

Het initiatief is genomen om samenwerking te
bevorderen en om de activiteiten af stemmen.

Binnen regulier budget.

Deelname aan Cultuurpact.

Gezamenlijk worden plannen opgesteld voor
meerjarenprogramma's en thema's.

Binnen regulier budget.

Maakt onderdeel uit van het subsidiebeleid en het
vrijwilligersbeleid.

Kunstgras ESC. Geldlening DSV en ESC.
Combinatiefuncties zijn ontwikkeld.

Onderzoek toekomstperspectief Zwembad De Hokseberg

In 2011 is aan de hand van een verbeterplan een
verbeterslag gemaakt onder de verantwoordelijkheid
van een nieuw bestuur.

Er is een bedrag van € 241.719
beschikbaar gesteld.

Locatie onderzoek De Werfhorstruiters

Locatieonderzoek is opgeschort. Het gebruik van de
huidige locatie wordt voorlopige voortgezet.

Voor aankoop van grond is een
bedrag gereserveerd van € 265.000

Is onderdeel van bestaand beleid (o.a. nota dorps- en
gemeenschapshuizen, nota jeugdbeleid, WMO-beleid,
wijkgericht werken)

A. Bestaand beleid.
B.
Een plan van aanpak voor Kulturhus 't Huiken is in
voorbereiding.

Promotiebeleid toerisme, economische aanjaagnotitie

Doelgroeponderzoek toerisme. Bedrijfsverzamelgebouw
Broeklanden. Stijging aantal arbeidsplaatsen in Elburg.
Meer ZZP-ers. Ik start smart-project. NK Marathon in
2013. Vestingval Elburg. Website Ervaar Elburg.
Evenementenkalender. Folder: welkom in Elburg.
Hanze app. VVV ondergebracht in Museum Elburg.

In het project Hellenbeekstraat 2 wordt misschien een
zorgactiviteit opgenomen. Aan dit soort initiatieven moet
zoveel mogelijk worden meegewerkt.

Het project Hellenbeekstraat heeft lange tijd stilgelegen,
maar lijkt nu (begin 2013) weer nieuw leven te worden
ingeblazen.

Budget beschikbaar van

€ 15.000

Programma 8. Economische structuur

20

De sectoren toerisme, recreatie, zorg en dienstverlening worden
verder tot ontwikkeling gebracht. De gemeente sluit aan bij de
ambities van Care Valley Veluwe om zorg naar de regio te halen. Er
wordt ingezet op meerdere soorten dienstverlening,

23/39/40/41

€ 20.000 voor het uitvoeren van
toerisme promotiebeleid.

Versterken 1e lijns gezondheidszorg.

Wegens gebrek aan interesse bij de ziekenhuizen
(2011) is de komst van een polikliniek niet haalbaar.

In RNV verband: ontwikkelen van een kennisinstituut op het
gebied van zorg (onderdeel Toekomstvisie RNV 2030).

Na vaststelling Toekomstvisie RNV 2030 wordt dit
onderdeel tot ontwikkeling gebracht.

Van defensie kan geprofiteerd worden door een combinatie aan te
gaan met de intensieve kenniseconomie die hier aanwezig is.

21

De zondagsrust is een belangrijke waarde. Hiermee wordt met respect
en zorg omgegaan. Dit betekent niet dat er op zondag niets kan.
Evenementen of activiteiten zijn op beperkte schaal en binnen
randvoorwaarden bespreek-baar. Respect voor elkaar en ruimte in de
beleving van alle inwoners van de gemeente zijn daarbij essentieel.

22

De mogelijkheden voor verblijfsrecreatie verdienen extra aandacht.
Ook de zakelijke markt (conferenties, trainingen) biedt kansen op
uitbreiding van het aantal verblijfsaccommodaties

Subsidiemogelijkheden Provincie?

Na overleg met defensie niet haalbaar gebleken.

25

41

1. Handhaving van het huidige beleid voor niet-openstelling
van winkels op zondagen.
2. Vaststellen
Evenementenbeleid (vergunningendeel) is vastgesteld.
evenementenbeleid.

Stedenbouwkundige visie Havengebied e.o.
Bestemmingsplan Kruismaten.

Via het Regiocontract is door de
Groepsaccomodatie Rode Landsweg gerealiseerd. Inzet provincie subsidie (co-financiering)
op hotel op de kop van de haven. Camperplaatsen.
voor de realisering van de 1e fase van
het project verleend.

In het bestemmingsplan Buitengebied Elburg 2010 wordt de
ruimte geboden om Bed&Breakfast in het buitengebied ook
toe te staan als nevenactiviteit in (bedrijfs)woningen en in
de bedrijfsgebouwen behorende bij agrarische bedrijven of
voormalige bedrijven.

23

Aanbieden van streekeigen biologische producten in de kernen.

47

In het bestemmingsplan Buitengebied Elburg 2010 wordt de
ruimte geboden om verkoop van producten bij agrarische
bedrijven toe te staan als nevenactiviteit.

24

Gebruik 'Elburg' als recreatiemerk voor de hele gemeente. Water,
cultuurhistorie, natuur, landschap, wandelen, fietsen, horeca,
detailhandel en accommodaties vallen samen onder deze noemer.

40

De nota Toerisme en Recreatie is in 2010 vastgesteld. Het
uitvoeringsprogramma loopt van 2011-2015 en wordt
volgens planning uitgewerkt.

Zie bij 22

25

Bedrijventerrein Kruismaten, Koekoek en zonodig andere
bedrijventerreinen revitaliseren

39/47

Bestemmingsplan Kruismaten is vastgesteld.

De Koekoek is gerevitaliseerd. Kruismaten is deels
gerevitaliseerd.

Reclamebelasting genereert gelden voor de WVE. Er
wordt gewerkt aan een discounter bij de Vesting.

Wijzigingsgebied Kruismaten.

26

Het winkelcentrum in Elburg verder omvormen naar unieke, bijzondere
en kwaliteitsgerichte detailhandel.

47

De invloed van de gemeente op de lokale
detailhandelsstructuur is beperkt (hooguit
voorwaardenscheppend/faciliterend/stimulerend). Voor het
aantrekken van specifieke categorieën detailhandel zal
overleg worden gevoerd met marktpartijen. Zonodig zal
onderzoek worden gedaan naar de redenen waarom
bepaalde bedrijven zich niet in de vesting vestigen, met als
doel passende maatregelen te treffen. Ook dit kan
onderdeel uitmaken van het economisch actieplan.

27

Grote bedrijven worden regionaal opgevangen. Vrijkomende locaties
in de gemeente worden gevuld met kleinschalige, hoogwaardige en
arbeidsintensieve en /of dienstverlenende bedrijven.

39

Bestemmingsplannen

28

Winkelvoorzieningen in Doornspijk behouden.

49

Gemeente is alleen voorwaardescheppend.

Reclamebelasting genereert 60.000
per jaar

29

Een slechtweer-accommodatie realiseren nabij de Vesting.

47

Herontwikkeling Havengebied Elburg e.o. In dit kader zal
aandacht worden worden geschonken aan de mogelijkheid
om hier een slechtweer-accommodatie te realiseren.

30

Centrum 't Harde ontwikkelen.

51

Door UWOON is een plan voor de integrale herontwikkeling
van het centrumgebied opgesteld. Dit plan wordt door
gemeente en provincie financieel ondersteund.

Met de uitvoering is gestart.

34/35/div.

Communicatieplan is vastgesteld. Beleidsvisie Wijkcomités.
Eigen kracht.

Doorontwikkeling Wijkcomités. Buurtbemiddeling.

Programma 9. Bestuur en Middelen

31

In de toekomstvisie wordt regelmatig gesproken over samenwerking.
Samenwerking tussen bewoners, gemeente en maatschappelijke
instellingen. Leefbaarheid is iets wat je samen creëert. Het doel is de
leefbaarheid van de wijken en de betrokkenheid en
verantwoordelijkheid bij de leefomgeving te vergroten. Ook in
regionaal verband wordt samenwerking tot stand gebracht. Het
gemeentebestuur vervult hierin een stimulerende en faciliterende rol.

Beleid in gang gezet en/of verder uitgewerkt en/of afgerond
Niet haalbaar (op korte termijn)

