
ACTIEPUNTENLIJST COMMISSIE RUIMTE

BEHANDELEN IN de commissie van OKTOBER

Nr. en 
vraagsteller

Onderwerp Actie door Ingebracht Planning Afgedaan:

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

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

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

Het college levert voor de commissie Ruimte van oktober het wegcategoriseringsplan aan. 

Mulder 11-06-2020

10-09-2020

11-06-2020

11-03-2021

LTP: maart 
2021

Oktober

C-stuk

B-stuk cie. RUI 
maart

A-stuk cie. RUI 14 
oktober 

21-07
Commissie 

Twee varianten Van Merlenlaan/Camplaan: Het college zegt toe te bekijken of het bespreken 
van de twee varianten kan en hoe. 

Mulder 16-09-2021 C-stuk cie. RUI 14 
oktober 

21-08
Commissie

Pontje Meermond: Het college zendt de commissie na hoeveel geld dit pontje heeft gekost en 
welke afspraken er zijn over garanties en onderhoud. Mulder 16-09-2021 AP 21-08

21-09
Mw. 
Pameijer 
(PvdA)

Vomar: Het college zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag van mw. Pameijer over de 
Vomar; omgevingsvergunning, regierol van de gemeente en de bezwaartermijnen. 

Van der Have 16-09-2021 AP 21-09

21-10
Dhr. Boeder 
(CDA)

Omgevingswet planning: Het college kijkt welke stukken m.b.t. de Omgevingswet eerder op 
de planning kunnen.

Van der Have 16-09-2021 AP 21-10
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ACTIEPUNTENLIJST COMMISSIE RUIMTE

BEHANDELEN NA de commissie van OKTOBER

Nr. en 
vraagsteller

Onderwerp Actie door Ingebracht Planning Afgedaan:

21-06
Commissie

Zandvoortselaan – Leidsevaartweg: Het college zegt toe op korte termijn aan mw. Van 
Essen-Peters terug te koppelen over de besproken vijf knelpunten. De commissie neemt dit ook 
op als actiepunt om dit zorgpunt te volgen. 

Mulder 16-09-2021

21-11
Commissie

Nulmeting Heemsteedse Dreef: Het college komt schriftelijke terug op de vraag over een 
nulmeting op de Heemsteedse Dreef. 

Mulder 14-10-2021
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