
 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda commissie Ruimte 
 

722362 

Voorlopig 
 
De voorzitter van de raadscommissie Ruimte roept de leden van de raadscommissie Ruimte op tot het 
houden van een openbare vergadering op donderdag 11 februari 2021 om 20.00 uur, hervatting op 15 
maart 2021 om 20:00 uur.  
 
De voorlopige agenda luidt als volgt: portefeuillehouder 
 
 

1 Agenda commissie Ruimte 11 februari 2021 

De vergadering is op 11 februari 2021 na het vaststellen van de agenda 
geschorst.  

 

 

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) 
 

4 Terugkoppeling verkeersproef Burgemeester van Lennepweg-Zuid 
en vervolg 

In het kader van verbeteren schoolomgevingen is in de commissie van 
Ruimte van 4 april 2019 het voorstel voor het uitvoeren van een 
verkeersproef in de Burgemeester van Lennepweg-Zuid besproken. Na 
zienswijze van de commissie heeft het college op 21 mei 2019 het 
definitieve besluit genomen. In het plan stond dat na fase 1 
terugkoppeling volgt aan de commissie Ruimte alvorens wordt besloten 
al dan niet over te gaan tot het uitvoeren van fase 2. Fase 1 is 
momenteel afgerond en geadviseerd wordt te starten met fase 2. 

Mulder 

Overige punten 

3 Gesprek over afval 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



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) 

5 Deelname aan ‘verhuisregeling ouder worden en prettig wonen’ 

In de vergadering van de raad van 9 november 2018 is de motie 
verhuiscoaching aangenomen. Het college geeft uitvoering aan deze 
motie door per 1 maart 2021 deel te nemen aan de ‘regeling ouder 
worden en prettig wonen’ en voor de inzet van de verhuiscoaching voor 
kwetsbare ouderen een incidentele subsidie aan Stichting WIJ 
Heemstede te verlenen van € 15.000 in 2021. 

Van der Have 

 
Overige punten 

6 Overzicht bouwprojecten  

 

7 Omgevingswet  

 

8 Actiepuntenlijst  

 

9 Wat verder ter tafel komt 

 

 

 

 


