
 
 
 
 
 
 
 
 

Lijst van conclusies en toezeggingen commissie Ruimte 
8 december 2022 

 
 
AANWEZIG: John Wulfers (VVD), Hans Boudewijn (VVD), Jan Duinker (HBB), Marloes Derks (D66), Antoine Rocourt (D66), Peter 
Zoetemeijer (GroenLinks), Eveline Stam (wethouder) en Anneke Grummel (wethouder) 
 
AFWEZIG: Ems Post-van Zon (HBB), Paul Nielen (D66) en Romée Pameijer (PvdA) 
 
VOORZITTER: Oscar Boeder (plv. voorzitter)  
COMMISSIEGRIFFIER: Frank Wilschut 
  

  

1 Opening en vaststellen agenda  

De voorzitter stelt voor om agendapunten 4 ‘Overzicht bouwprojecten’ 5 ‘Omgevingswet’ en 6 
‘Regionale samenwerking’ van de agenda af te halen i.v.m. geen aanmelding en ontbreken van 
stukken.  

 

2 Spreekrecht inwoners 

Er hebben vijf insprekers ingesproken: 

• Mw. Verwey over de Belvedère. 

• Mw. van Huissteden (vice-voorzitter van volkstuinvereniging Groenendaal), dhr. 
Roosendaal (namens Parck Manpad), dhr. Limper (vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland) 
en dhr. Faile (namens bewoners Manpadslaan).  

 

3 Ontwerp Marsroute Natuurpark Manpad met woningen te gast 

Toezegging: De wethouder zegt toe in gesprek te gaan met de vogelwerkgroep Zuid-
Kennemerland.  

Conclusie voorzitter: De commissie is positief over de ontwerp Marsroute Natuurpark 
Manpad met woningen te gast.  

 

4 Overzicht bouwprojecten 

Bij de vaststelling van de agenda is dit agendapunt van de agenda gehaald.  

 

5 Omgevingswet 

Bij de vaststelling van de agenda is dit agendapunt van de agenda gehaald. 

 

6 Regionale samenwerking 

Bij de vaststelling van de agenda is dit agendapunt van de agenda gehaald. 

 



7 Actiepuntenlijst commissie Ruimte december 

De commissie doet de volgende actiepunten af: 

• Actiepunt 22-15 wensen mobiliteitsfonds 

• Actiepunt 22-21 Norm verkanting fietspaden 

• Actiepunt 22-22 Kaart werkzaamheden Zandvoortselaan 
 
Dhr. Zoetemeijer (GroenLinks) vraagt of er tijdelijk al wat kan worden gedaan aan de putten op 
de fietspaden Zandvoortselaan en wat het prijskaartje daarvan is.  
 
Toezegging: Het college zegt toe de raad te informeren over of er al wat tijdelijk kan worden 
gedaan aan de putten op de fietspaden Zandvoortselaan en wat het prijskaartje daarvan is.  
 

 

8 Wat verder ter tafel komt 

Dhr. Duinker (HBB) vraagt naar de herinrichting C. Francklaan / J. Wagenaarlaan en de gevolgen 
daarvoor voor het OV. 

Mw. Grummel (wethouder) meldt de commissie dat volgende week de laadpalenkaart online komt 
voor inwoners.  

 

 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:12 uur.  

 
 
 


