Besluitenlijst openbare Commissie WLM 23 januari 2017
Deelnemers:
Raadsleden: J. vd Blom (D66), E. Stokvis (VVD), R. Dral (VVD) R. Bisseling (GB),
P. De Wit (PvdA), B. Jongert (GL), A. Ronner (GL), T. Flens (CDA)
Fractieassistenten: A. Fijn (GB), G. Oosterbaan (PvdA)
Voorzitter: dhr J. Ras
Griffier : mw. EHM Ouwehand
Portefeuillehouder: dhr. J. Klinkhamer
1

Opening
19.30 uur

2

Mededelingen
Dhr Klinkhamer: verkeersveiligheid op het Lint.

Half februari stond een inloopavond gepland. Deze zal later plaatsvinden,
omdat eerst dmv simulatie wordt onderzocht wat effecten zijn van snelheid 50
km of 30 km. De raad ontvangt hier nog een memo over.
3

Vaststellen agenda
De agenda wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.

4.

INSPREKEN OVER NIET GEAGENDEERDE ONDERWERPEN
Dhr: Ingmar Boshuis: verkeersveiligheid Kerkbuurt-Zuideinde bij Pinapparaat.
Zie https://besluitvorming.oostzaan.nl/Vergaderingen/Cie-Wonen-LevenMobiliteit/2017/23-januari/19:30 voor getoonde dia’s.
De heer Boshuis heeft vernomen dat de blauw zone bij de Pinautomaat gaat
verdwijnen. Hij pleit ervoor om de blauwe zone te handhaven, omdat er
onveilige situaties ontstaan als automobilisten die willen pinnen, niet kunnen
parkeren, omdat parkeerplaatsen door langparkeerders worden ingenomen.
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Dhr Klinkhamer geeft aan dit als aandachtspunt mee te nemen bij de
herinrichting Kerkbuurt-Zuideinde.
5.

Rv 17/01 bouwplan twee vrijstaande woningen De Heul 18 en 20
Inspreker: dhr Eijkelenkamp - Piet Boon Groep
Dhr Eijkelenkamp geeft aan dat de kwestie al heel lang speelt. Wil graag naar
een oplossing toe.
Vragen worden beantwoord. Er zijn de volgende opmerkingen/toezeggingen:


Dhr Eijkelenkamp zegt toe een overzicht van alle toezeggingen/afspraken
die in het verleden zijn gemaakt aan de raad te doen toekomen.



Portefeuillehouder:


voor wat betreft dit plan ontvangt de raad een overzicht van de
verschillen tussen het oude en nieuwe bestemmingsplan;



raad ontvangt overzicht van stukken waaruit blijkt dat in het verleden
geen toezeggingen zijn gedaan;



volgt reactie op vraag of, de tekst toelichting bestemmingsplan mbt
functieverandering, sowieso de mogelijkheid wordt ontneemt om
meer dan 1 woning te bouwen.

Vervolg
Alle fracties zijn van mening dat eerst beantwoording van de vragen zou moeten
plaatsvinden, voordat voorstel voor raad geagendeerd kan worden. Er wordt dan
ook een extra commissie WLM gehouden op maandag 30 januari om half 8.
Portefeuillehouder zegt toe de gevraagde informatie tijdig te zullen aanleveren.
6.

Rondvraag
Geen

8.

Sluiting
20.30 uur

Vastgesteld in de raadsvergadering van 6 februari 2017

E.H.M. Ouwehand-Brussel

R. Meerhof

Griffier

voorzitter
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