ACTIEPUNTENLIJST COMMISSIE RUIMTE

AFDOEN?
Nr. en
vraagsteller

Onderwerp

Actie door

Ingebracht

Planning

Afgedaan:

20-08
Commissie

Notitie met wensen en opmerkingen bij Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland, t.b.v.
besluitvorming in de raadsvergadering van 27 februari 2020.

Mulder

13-02-2020

Voor fracties
van
25 feb 2020

AP 20-08

De raad geeft input mee aan de wethouder voor haar gesprek in de regio.

Raad

27-02-2020

Bestuur GR Bereikbaarheid doet het verzoek om als raad voor 1 maart 2021 aan te geven waar
het voorbehoud van Heemstede ligt m.b.t. bereikbaarheidsvisie

Raad

03-12-2020

Voor 1
maart 2021

Agendapunt cie.
RUI januari 2021

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

Q4 2020

AP 20-11
Collegebericht 1812-2020

20-14
Dhr. Boeder
(CDA)

Routeringsplan regionale bewegwijzering: Het college zegt toe uit te zoeken op welke
manier navigatiesystemen worden aangepast en of daar stappen in genomen kunnen worden in
het kader van het routeringsplan.

Mulder

14-05-2020

Q4 2020

AP 20-14
Collegebericht 1201-2021

20-26
Dhr. Boeder
(CDA)

Renovatie openbare verlichting: het college zegt toe schriftelijk terug te komen over de
hoeveelheid laadpalen die gerealiseerd zijn in Heemstede.
het college komt terug over wanneer de visie laadpalen verwacht kan worden.

Van der Have

26-10-2020

20-34
Mw. Stam
(VVD)

Spaarne Gasthuis tender: Het college kijkt of de tender van het Spaarne Gasthuis ook
beschikbaar gesteld kan worden aan de raad.

Van der Have

19-11-2020

AP 20-34
Collegebericht 5
januari 2021

20-36 Mw.
Stam (VVD)
en mw. van
der Hoff
(D66)

Prestatieafspraken Volkshuisvesting: Het college komt schriftelijke terug op de gestelde
vragen over duurzaamheid en de sociale woningbouw.

Van der Have

03-12-2020

AP 20-36
Collegebericht
7 januari 2021

AP 20-26
Relatie met AP 1922 commissie
Middelen
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BEHANDELEN NA de commissie van JANUARI
Nr. en
vraagsteller

Onderwerp

Actie door

Ingebracht

19-10
Commissie

Kombord Cruquiusweg (relatie met actiepunt 20-03 inrit Slottuin)
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.

Mulder

13-02-2020

Het college zegt extra informatie toe:
 Advies gemeentelijke jurist over slagingskans rechtszaak
 Variant 50km tot de huidige tijdelijke stoplichten en inrit.
Daarna wordt in de agendacommissie besproken hoe een gesprek hierover in te richten.

Mulder

12-03-2020

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

19-35
Raad

Mulder

Voor cie.
juni

AP 19-10.2

AP 19-35
Brief 3 december
2020

03-12-2019

15-06-2020
Dhr. Radix
(VVD)

AP 19-10 (deels)

31-10-2019

Het college verwacht binnenkort een brief van de stuurgroep GR Bereikbaarheid over hoe om te
gaan met moties/ amendementen van de GR-raden en zal deze bij ontvangst versturen naar de
raad.
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.

Afgedaan:

Raad

15-06-2020

19-39
Commissie
Samenleving

Planning

Het college komt met een stand van zaken Belvédère.

19-39B
Collegebericht 9-92020
Collegebericht 1711-2020

20-03
Mw. Stam
(VVD)

Inrit Slottuin (relatie met actiepunt 10-10 Kombord Cruquiusweg): 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.

Van der Have

16-01-2020

AP 20-03
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20-17
Commissie

Actualisatie wegcategorisering: het college zegt toe in gesprek te gaan met de inwoners van
Merlenlaan/Camplaan over korte termijn aanpassingen en structurele aanpassingen, en ook het
kruispunt met de Valkenburger daarin te betrekken

Mulder

11-06-2020

het college zegt toe de commissie te informeren over de tijdelijke maatregelen Camplaan/ van
Merlenlaan en het wegcategoriseringsplan.

10-09-2020

het college zegt toe begin 2021 met een uitgewerkte plan te komen met daarin een planning en
een beeld van de financiën.

11-06-2020

het college zegt toe ‘Het nieuwe 30’ of ook wel de 3e generatie Duurzaam Veilig Verkeer mee te
nemen in het vervolg.

11-06-2020

20-28
Dhr. Radix
(VVD)

Eenrichtingsverkeer pilot bij Icarus: Het college laat schriftelijk weten wanneer de pilot gaat
plaats vinden nadat het college de verschillende zienswijzen heeft verzameld en beoordeeld.

Mulder

26-10-2020

20-35 Dhr.
Boeder
(CDA)

Oversteek Raadhuisstraat: Het college komt terug met een tijdspad oversteekplaats
Raadhuisstraat.

Van der Have

19-11-2020

20-37
Commissie

Prestatieafspraken - statushouders: Het college geeft een tussentijdse rapportage over de
woningplaatsing van statushouders – in februari een stand van zaken.

Van der Have

03-12-2020

20-38
Mw. Stam
(VVD)

Zuidstrook Hartekamp - woningvoorraad: Het college komt schriftelijk terug op wat de
ontwikkelingen op de Hartekamp betekenen voor de woningvoorraad/opgave in Heemstede.

Van der Have

03-12-2020

20-39
Dhr. Boeder
(CDA)

Actiepunten Q3/4 2020 Omgevingswet: Het college komt terug op de vraag naar de
afwikkeling van actiepunten Omgevingswet in Q3/Q4 2020.

Van der Have

03-12-2020

Februari
2021
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