ACTIEPUNTENLIJST COMMISSIE RUIMTE

BEHANDELEN IN de commissie van MAART
Nr. en
vraagsteller

Onderwerp

Actie door

Ingebracht

Planning

Afgedaan:

19-41
Mw. Pameijer

Eikenprocessierups: Het college zegt
toe schriftelijk informatie te geven over de
aanpak eikenprocessierups.

Van der
Have

09-12-2019

Februari

20-04
Dhr. Boeder

Meerlanden Jaarverslag: Het college
zegt toe de vraag aan kengetallen (o.a.
over de verschillende fracties) in het
jaarverslag van de Meerlanden Holding
N.V. door te geven aan de Meerlanden.

Struijf/Muld
er

16-01-2020

AP 20-04

20-05
Dhr. Boeder

Meerlanden Jaarverslag: Het college
zegt toe de technische vraag van D66
over de netto-omzet vs. de EPITA
resultaten schriftelijk te beantwoorden.

Struijf/Muld
er

16-01-2020

AP 20-05

20-08
Commissie

Notitie met wensen en opmerkingen bij
Bereikbaarheidsvisie ZuidKennemerland, tbv besluitvorming in de
raadsvergadering van 27 februari 2020

Mulder

13-02-2020

AP 19-41

AP 20-09

Voor
fracties
van
25 feb

BEHANDELEN NA de commissie van MAART
Nr. en
vraagsteller

Onderwerp

Actie door

Ingebracht

Planning

19-09
commissie

Langdurig parkeren Eikenlaan:
Informatie over mogelijkheid om langdurig
parkeren door busreizigers op het
parkeerterrein Eikenlaan te ontmoedigen.

Mulder

18-03-2019

Wordt
betrokken
in het
gemeente
brede
onderzoek
naar
parkeren

19-10
Commissie

Kombord Cruquiusweg:
Het college zegt toe een stand van zaken
te geven over de Komgrens Cruquiusweg.

Mulder

09-12-2019

Wethouder Mulder gaat in gesprek met de
provincie.
Wethouder Mulder koppelt schriftelijk
terug uit het gesprek met de
Gedeputeerde, zodat de raad zich kan
beraden.
19-30
Commissie

Oversteekplaats Herenweg/Adriaan
Pauwlaan: Het college komt terug met
een onderzoek naar de mogelijkheden om

Afgedaan:

13-02-2020

Mulder

09-12-2019
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de oversteek bij de Herenweg/Adriaan
Pauwlaan te verbeteren.
16-01-2020

Het college zegt toe een terugkoppeling
te geven binnen twee weken wat er op
korte termijn gaat gebeuren in het
onderwerp ‘oversteek Herenweg Adriaan
Pauwlaan’ en geeft daarbij een status
update van het onderzoek.
19-31
Commissie

Ontwerp-actieplan geluid 2018-2023:
Het college zegt toe dat:
1. Er tellingen worden verricht op de
van Merlenlaan
2. In het ontwerp-actieplan geluid
“verkeer wordt stiller in de
toekomst” wordt toegelicht.
3. Onderzocht wordt of de van
Merlenlaan kan worden
opgenomen in het ontwerpactieplan geluid.
4. De kaarten op het punt van de
Cruquiusweg worden aangepast.
Het actieplan geluid terug komt in de
commissie voor zienswijze (B-stuk).

Mulder

Het college zegt toe om overzicht/inzicht
te geven in de herijking van wegen (o.a.
de cijfers/metingen van de OD IJmond)
en de acties die openstaan over het
ontwerp actieplan geluid.
19-35
Raad

Mobiliteitsfonds: Het college zegt toe
met 6 maanden terug te koppelen vanuit
de stuurgroep GR-Bereikbaarheid over de
toezeggingen in de brief van 16 oktober
2019.

Belvédère: Het college gaat in gesprek
met de schenker en de architect van
het winnende ontwerp om te komen tot
een oplossing waar zij zich beiden in
kunnen vinden en neemt hierin de drie
suggesties van de schenker mee.

20-01
Commissie

Vomar: Het college zegt toe om in het
overzicht bouwprojecten terug te
koppelen over het alternatieve plan van
dhr. Slagmolen.

20-03
Mw. Stam
(VVD)

Inrit Slottuin: Het college zegt toe zo
snel mogelijk alle argumenten voor of
tegen een inrit op een rij te zetten en deze
toe te sturen naar de commissie.

AP 19-30B

17-10-2019

16-01-2020

Mulder

Wethouder Mulder zal in de GR bepleiten
dat een volgend regionaal voorstel eerst
voor zienswijze aan de commissie(s)
wordt aangeboden.
19-39
Commissie
Samenleving

Februari

31-10-2019

April/mei
2020

13-02-2020

Mulder

03-12-2019

Van der
Have

16-01-2020

Van der
Have

16-01-2020
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20-07
Commissie

50 – 30 km zone Heemstede centrum:
De agendacommissie heeft besloten om
met een voorbereidingsgroepje de
discussie voor te bereiden.

Agendacie.

29-01-2020

20-09
Commissie

Spaarne Gasthuis:
Schriftelijke informatie over verkoop,
vervolgstappen, waaronder de positie van
de overige zorgaanbieders en de rol van
de raad.

Van der
Have

13-02-2020

20-10
Commissie

Fietspad Roerdomplaan:
Wethouder Mulder informeert bij de
provincie naar de stand van zaken.

Mulder

13-02-2020

20-11
Commissie
Samenleving

Tweerichtingsverkeer fietspad
Kerklaan: Het college onderzoekt de
mogelijkheid om het tweerichtingsverkeer
van het fietspad te verduidelijken en
informeert de commissie Ruimte hierover.

Struijf

11-02-2020

20-12
Dhr. Boeder
(CDA)

Operatie Steenbreek:
Het college zegt schriftelijke informatie
toe over operatie steenbreek.

College

27-02-2020
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