ACTIEPUNTENLIJST COMMISSIE RUIMTE

BEHANDELEN IN de commissie van JUNI
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

20-03
Mw. Stam
(VVD)
21-02
Mw. van der
Hoff (D66)

Inrit Slottuin (relatie met actiepunt 19-10 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.
Sanitaire voorziening Haven: Het college zegt een schriftelijk antwoord toe over de
onderhoudskosten van de sanitaire voorziening Haven van Heemstede.

Planning

Afgedaan:

AP 19-10

Voor cie.
juni

AP 19-10.2

A-stuk cie. 10 juni
Raad

Zie relatie AP 19-10

Van der Have

08-04-2021

AP 21-02

BEHANDELEN NA de commissie van MEI
Nr. en
vraagsteller

Onderwerp

Actie door

Ingebracht

19-39

Belvédère: Het college gaat in gesprek met de schenker en de architect van

Mulder

03-12-2019

Planning

Afgedaan:
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Commissie
Samenleving

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.

Dhr. Radix
(VVD)

Het college komt met een stand van zaken Belvédère.

20-17
Commissie

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

19-39B
Collegebericht 9-92020

15-06-2020

Collegebericht 1711-2020
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 levert voor de commissie Ruimte van oktober het wegcategoriseringsplan aan.

11-03-2021

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.

Mulder

19-11-2020

21-03
Dhr. Boeder
(CDA)

Afval: Het college zegt toe de nulmeting van Merlenhoven door te sturen naar de commissie.

Van der Have

08-04-2021

21-04
Mw. Pameijer
(PvdA)

Afvalbakken Valkenburgplein: Het college zegt toe schriftelijk antwoord te geven op het
waarom van het verdwijnen van de grote bakken aan de Valkenburgplein.

Van der Have

08-04-2021

C-stuk

LTP: maart
2021

B-stuk cie. RUI
maart

B-stuk cie. RUI 15
maart
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