ACTIEPUNTENLIJST COMMISSIE RUIMTE

AFDOEN?
Nr. en
vraagsteller

Onderwerp

Actie door

Ingebracht

Planning

Afgedaan:

19-29
Mw. Stam

Motie Bergen: financiën
Omgevingswet. De raad heeft
aangegeven de motie van de gemeente
Bergen te willen bespreken. In de
agendacommissie is gevraagd om een
globale inschatting van de kosten en
planning ter voorbereiding op deze
discussie.

Van der
Have

20-06-2019

19-37
Commissie

Werkzaamheden in/rond Heemsteedse
Dreef: het college zegt toe de
mogelijkheden en kosten in kaart te
brengen voor het aanbrengen van
fluisterasfalt op de Heemsteedse Dreef
tussen het Julianaplein en de Johan
Wagenaarlaan.

Van der
Have

14-11-2019

December

Zie AP 19-37 /
Collegebericht
17-12

19-40
Dhr. Boeder

Baggerplan: het college zegt toe een
aanvulling te geven over de actualisatie
van het Baggerplan naar aanleiding van
de PFAS-norm.

Van der
Have

09-12-2019

Voor de
raad van
december
2019

Zie AP 19-40 /
Raadsvoorstel
raad 18-12

Zie AP 19-29 /
Omgevingswet
overzicht januari

BEHANDELEN NA de commissie van JANUARI
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

Gesprek
staat
gepland in
februari

Wethouder Mulder gaat in gesprek met de
provincie.

19-30
Commissie

Oversteekplaats Herenweg/Adriaan
Pauwlaan: Het college komt terug met
een onderzoek naar de mogelijkheden om
de oversteek bij de Herenweg/Adriaan
Pauwlaan te verbeteren.

Afgedaan:

Mulder

09-12-2019

Maart
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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

17-10-2019

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.

Mulder

31-10-2019

19-38
Mw. Stam

Energietransitie: Het college zegt toe in
dergelijke voorstellen ook een uitwerking
te maken van de overwegingen die zijn
gemaakt over de energietransitie.

Van der
Have

14-11-2019

19-39
Commissie
Samenleving

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.

Mulder

03-12-2019

19-41
Mw. Pameijer

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

Van der
Have

09-12-2019

April/mei
2020

Februari
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