
 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda commissie Ruimte 
 

721923 

Voorlopig 
 
De voorzitter van de raadscommissie Ruimte roept de leden van de raadscommissie Ruimte op tot het 
houden van een openbare digitale vergadering op donderdag 3 december 2020 om 20.00 uur.  
 
De voorlopige agenda luidt als volgt: portefeuillehouder 
 
 

1 Opening en vaststellen agenda commissie Ruimte   

 

2 Spreekrecht inwoners 
Er bestaat voor inwoners de gelegenheid het woord te voeren over alle 
tot het werkterrein van de commissie behorende onderwerpen. 
Inwoners die het woord willen voeren krijgen spreektijd waarna 
discussie met de commissie mogelijk is. Het moment van inspreken, de 
tijdsduur en de mogelijkheid van discussie worden bepaald door de 
voorzitter. 

 

 
 
B-stukken 
(Dit zijn collegebesluiten die aan de commissie worden voorgelegd om deze in de gelegenheid te stellen haar 
zienswijze kenbaar te maken. De raad hoeft hier niet over te besluiten) 

3 Groot Onderhoud Heemsteedse Dreef, asfaltonderhoud 

In het kader van Groot Onderhoud Heemsteedse Dreef, bestaande uit 
herstel riolering, vervanging drie verkeersregelinstallaties en herstel van 
asfalt worden in dit collegevoorstel voorstellen gedaan in verband met 
het onderhoud aan de asfaltverharding. 

Van der Have 

 

4 Actieplan Geluid 2018-2023 

In het kader van de wet Milieubeheer zijn in 2017 de 
geluidsbelastingkaarten Heemstede 2016 vastgesteld. Deze vormen de 
basis voor het ontwerp Actieplan Geluid 2018–2023. De zienswijzen 
van de commissie Ruimte en van inwoners en de reactie daarop zijn 
verwerkt in dit Actieplan Geluid 2018–2023 in hoofdstuk 7 en in de 
bijlage IV. Het college stemt in met het Actieplan Geluid 2018–2023 en 
legt dit besluit voor aan de commissie Ruimte om haar zienswijzen 
kenbaar te maken. 

Mulder 

 

5 Prestatieafspraken 2021 Volkshuisvesting 

Jaarlijks maakt de gemeente prestatieafspraken met woningcorporaties 
Elan Wonen en Pré Wonen en hun huurders. Het college van B en W 
stemt in met het concept van de prestatieafspraken 2021 en stelt de 
raadscommissie in de gelegenheid zienswijzen te geven over dat 
concept. 

Van der Have 

 
 
 
 



 

 

Overige punten 
 

6 Overzicht bouwprojecten  

 

7 Omgevingswet  

 

8 Actiepuntenlijst   

 

9 Wat verder ter tafel komt  

 
 
 
 


