
 
 
 
 
 
 
 
 

Besluitenlijst commissie Ruimte 

 
12 april 2012 

 
 
AANWEZIG: Mw. H.M.A. Hooij (VVD), Dhr. M.B.H.J. Radix (VVD), Dhr. E.H. van der Linden (D66), Dhr. S.M. Nieuwland (D66), Dhr. 
E.J.M. van Vlijmen (CDA), Dhr. J.H. Maas (PvdA), Mw. A.P. van der Have (HBB), Mw. I.H.J. Sabelis (GL), Mw. C.D.M. Kuiper 
(wethouder), Dhr. J. Botter en Dhr. A. Schumacher (Directeur Ruimte en Welzijn).  
 
VOORZITTER: Dhr. R.F.M. Ates 
COMMISSIEGRIFFIER: Mw. M.J.M. Schrooten 

 
 

1 Vaststellen agenda commissievergadering 12 april 2012 
De agenda wordt conform vastgesteld.  
De commissie bespreekt het doorschuiven van het agendapunt Evaluatie herinrichting 
Binnenweg’. Wethouder Kuiper geeft antwoord. 

 

2 Spreekrecht burgers 
Er zijn 2 insprekers: Mw. A. Corstjens namens de Vondelschool en als bewoonster van Vogelpark 
en dhr. Zuelen, directeur van het Coornhert Lyceum. Beiden voor een onderwerp dat tot het 
werkveld van de commissie behoort maar niet op de agenda staat: de fietsverbinding over de 
Houtvaart. 
Conclusie voorzitter: voldoende behandelt. 

 

3 (Her)benoeming plaatsvervangend voorzitter commissie Ruimte 
Mw. H.M.A. Hooij is herbenoemd tot plaatsvervangend voorzitter van de commissie Ruimte met 8 
stemmen voor en 1 blanco stem. 

 

4 Vaststelling Milieujaarverslag 2011 (A-stuk) 
 
Toezegging: Wethouder Botter zegt toe schriftelijk te zullen antwoorden op de vraag 
waarom het energieverbruik van de Werf en de Kinderboerderij omhoog zijn gegaan. Er zal 
onderzocht worden of er meer inzicht in het verbruik van huizen te krijgen is. Er wordt 
gekeken naar referentiegemeenten. 
 
Conclusie voorzitter: Hamerstuk voor de Raadsvergadering. 

 

5 Definitief ontwerp Speelbos Meermond (B-stuk) 

Conclusie voorzitter: Een groot deel van de commissie is voorstander van het plan zoals 
het nu voorligt. De PvdA heeft bedenkingen over de uitgaven in het licht van 
bezuinigingen. 
 

 

6 Voorbereiding aanleg glasvezelnetwerk door Reggefiber (B-stuk) 

Conclusie voorzitter: het college van B&W kan met dit voorstel verder. 

 



7 Programma onderhoud wegen 2012 o.v.v. GroenLinks 

Kernvraag: wie controleert het niveau en uitvoering van de diverse onderhoudswerkzaamheden? 
En hoe waarborgt u dat onderhoud ook een duurzaam (langetermijn) karakter heeft? 
 
Wethouder Kuiper antwoord dat de gemeente zelf controleert via toezichthouders. 
Conclusie voorzitter: voldoende besproken  

 

8 Overzicht bouwprojecten maart 2012 

De commissie heeft geen vragen 

 

9 Actiepuntenlijst commissie Ruimte april 2012 

Actiepunt 11-45 is afgedaan: de kap van bomen bij De Overplaats is besproken in de 
raadsvergadering van 29 maart jl. 

Actiepunt 11-37 De commissie is akkoord met wachten tot mei 2012 op de geluidsmetingen van 
Schiphol 
Actiepunt 11-47 De commissie ziet het als een uitdaging voor de wethouder om een oplossing te 
vinden voor de te hoge stoeprand bij de oversteek vanaf de Herenweg naar de Koediefslaan. 
Toezegging: wethouder Kuiper zegt toe hierop schriftelijk te zullen reageren.  

 

10 Wat verder ter tafel komt 
Mw van der Have informeert waarom er soms veel tijd zit tussen het kappen van bomen en het 
verwijderen van de resterende stronk. 
Dhr. B. Jansen, hoofd Voorbereiding Openbare Ruimte, licht toe dat dit uit kosteneffectiviteit 
gebeurt.  
Dhr van Vlijmen informeert naar de handhaving van het rechtsafverbod bij de 
Zandvoortselaan/Herenweg. 
Wethouder Kuiper antwoordt dat dit een zaak is voor de politie. 

De voorzitter sluit de vergadering om 22u08.  

 
 
 
 


