
 
 
 
 
 
 
 
 

Lijst van conclusies en toezeggingen commissie Ruimte 
11 februari 2021 (en hervatting op 15 maart 2021) 

 
 
AANWEZIG: dhr. P.C. Keyser (HBB), dhr. K.R. Kremer (HBB), mw. L.F. Jagtenberg (HBB), mw. A.M.C.E. Stam (VVD), dhr. M.B.H.J. 
Radix (VVD), mw. C.V. van der Hoff (D66), Dhr. E. de Zeeuw (GL), dhr. O.J. Boeder (CDA), mw. R.N. Pameijer (PvdA), mw. A.P. van 
der Have (wethouder) en mw. N.F. Mulder (wethouder).  
 
VOORZITTER: dhr. O.F. Lommerse & dhr. A.P.A.F. Rocourt 
COMMISSIEGRIFFIER: dhr. F.B. Wilschut  
 

1 Opening en vaststellen agenda commissie Ruimte 11 februari 2021  

Dhr. Keyser (HBB) doet het voorstel om agendapunt 3 ‘Invoering Duurzaam Afvalbeleid 
2020-2030’ van de agenda te halen. Dhr. de Zeeuw (GL) stelt aanvullend voor om op de plek 
van agendapunt 3 een inhoudelijk gesprek te hebben over afval. Dhr. Boeder (CDA) stelt 
voor om de wethouder om een reactie te vragen op het ordevoorstel van dhr. Keyser. 

Stemmingen: 
Wethouder vragen om een reactie op het ordevoorstel van dhr. Keyser. 
Voor: Stam (VVD), Radix (VVD), van der Hoff (D66) en Boeder (CDA) 
Tegen: Jagtenberg (HBB), Keyser (HBB), Kremer (HBB), de Zeeuw (GL) en Pameijer (PvdA) 
Conclusie: Verworpen 

Agendapunt 3 ‘Invoering Duurzaam Afvalbeleid 2020-2030’ van de agenda halen 
Voor: Jagtenberg (HBB), Keyser (HBB), Kremer (HBB), de Zeeuw (GL) en Pameijer (PvdA) 
Tegen: van der Hoff (D66) 
Niet gestemd: Stam (VVD), Radix (VVD) en Boeder (CDA) 
Conclusie: Aangenomen 

Op de plek van agendapunt 3 een inhoudelijk gesprek voeren over afval 
Voor: Jagtenberg (HBB), Keyser (HBB), Kremer (HBB), Stam (VVD), Radix (VVD) de Zeeuw 
(GL), van der Hoff (D66), Boeder (CDA) en Pameijer (PvdA) 
Tegen: -  
Conclusie: Aangenomen 

Na een schorsing wordt dhr. Lommerse vervangen door de dhr. Rocourt als voorzitter. 
 
De voorzitter doet het voorstel om agendapunt 3 ‘Gesprek over afval’ en agendapunt 4 
‘Terugkoppeling verkeersproef Burgemeester van Lennepweg-Zuid en vervolg’ om te 
draaien. 
De commissie stemt in met dit voorstel en stelt de gewijzigde agenda vast.  
 
Dhr. Kremer (HBB) stelt voor de vergadering voor onbepaalde tijd te schorsen. 

Een meerderheid van de commissie schaart zich achter dit voorstel. 
 
Vergadering wordt (met excuses aan de wachtende insprekers) tot nader orde geschorst. 
 

 Heropening op 15 maart 2021 

De voorzitter heropent de vergadering op maandagavond 15 maart 2021.  



2 Spreekrecht inwoners 

 Mw. van Galen, dhr. Smit, dhr. Menger en mw. Maintz spreken in over agendapunt 4 
‘Terugkoppeling verkeersproef Burgemeester van Lennepweg-Zuid en vervolg’. 

 Dhr. Voskuil en dhr. Geels spreken in over afval.  
 

4 Terugkoppeling verkeersproef Burgemeester van Lennepweg-Zuid en vervolg. 

Conclusie voorzitter: De commissie is positief over het starten van fase 2 van de 
verkeersproef. De commissie geeft het college mee om aandacht te hebben voor een 
goede evaluatie na afloop. Om aandacht te hebben voor breed kijken, dus niet alleen de 
directe straten maar ook naar mogelijke ‘waterbedeffecten’. In het vervolg een eventuele 
afsluiting van de oude Posthuisstraat/Herenweg mee te nemen. Een brede participatie 
opnieuw leven in te blazen, daarbij ook de schoolbesturen mee te nemen en te kijken naar 
weging van reacties bewoners/schoolouders.  

 

3 Gesprek over afval 

Conclusie voorzitter: We komen vanavond niet tot een definitieve conclusie. Het gesprek 
over afval is nog niet klaar en zal op een nader te bepalen moment worden voortgezet. Er 
zijn inhoudelijk voorstellen gedaan die aanleiding kunnen zijn om dichter tot elkaar te 
komen.  

 

5 Deelname aan 'verhuisregeling ouder worden en prettig wonen' 

Conclusie voorzitter: De commissie is positief over de deelname aan ‘verhuisregeling ouder 
worden en prettig wonen’ en het afdoen van de motie. D66 geeft aan dat er verwarring kan 
zijn tussen de groepen kwetsbaren en ouderen.  

 

6 Overzicht bouwprojecten 

Conclusie voorzitter: In de commissie Ruimte van afgelopen donderdag voldoende 
besproken. 

 

7 Omgevingswet 

Conclusie voorzitter: In de commissie Ruimte van afgelopen donderdag voldoende 
besproken. 

 

8 Actiepuntenlijst 

De actiepuntenlijst blijft ongewijzigd.  

 

9 Wat verder ter tafel komt 

 

 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 23:44 uur.  

 

 
 
 


