
Gemeente 
Bloemendaal 
 
 
Registratienummer: 2008007569 
 
Oproep tot het bijwonen van de openbare vergadering van de raadscommissie Grondgebied  te houden op 

donderdag, 15 mei 2008 om 19.30 uur in de Raadszaal van het gemeentehuis te Overveen 
 

 
C O N C E P T  -  A G E N D A : 

 
 
 

1. Opening, mededelingen en vaststellen van de agenda 
 

2. Mededelingen vanuit het college van B&W 
 

3. 2008007260 Vaststellen van het verslag van de openbare vergadering van 10 april 2008 en  
2008006618 van de besloten vergadering van 1 april 2008, en 2008007264 van de besloten 
vergadering van 10 april 2008 en de actielijst no 2008006477 

 
(totaal 20 min.)  
 

4. Inspreken op niet-geagendeerde onderwerpen 
 
5. Mededelingen uit diverse samenwerkingsverbanden (10 min.)  

 
6. 2008008182 Raadsvoorstel beheer openbare ruimte( 45 min.)  
 
7. 2008008173 Raadsvoorstel vaststellen Afvalstoffenverordening 2008 (45 min.)  

 
8. 2008008183 Raadsvoorstel Wet voorkeursrecht gemeenten inzake  natuurgebied Woestduin en 

golfbaan  (20 min.)  
 

9. 2008008241     B&Wvoorstel concept-uitvoeringsovereenkomst Parkzicht, Brederode en Meer en Berg 
                         ( 30 min.)  

 
10. 2008008243      Memo inzake sloop Dr. Dirk Bakkerlaan 6 ( 10 min.)  

 
      11. Rondvraag.  
 

12. Sluiting.  
 
12. Sluiting 

 
  
 
Overveen, 24 april 2008 
De voorzitter van de raadscommissie  Grondgebied  
H. Pieterson 
 
 
N.B.: 
Commissievergaderingen zijn uitsluitend toegankelijk via de ingang naar het souterrain, aan de achterzijde van het gemeentehuis. Minder 
validen kunnen gebruik maken van de bij deze ingang aanwezige lift.  De agenda en stukken van de vergadering liggen voor  het publiek en 
de pers ca. 4 dagen van te voren ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis en bij de blibliotheken in Bloemendaal en Vogelenzang. 
Insprekers dienen voor de vergadering aan te melden bij de commissiegriffier. Per inspreker is in de vergadering maximaal drie minuten 
beschikbaar, met totaal een maximum van 30 minuten per vergadering. 
Voor nadere inlichtingen over de agenda en andere zaken betreffende deze commissievergadering kunt u contact opnemen met de griffier 
van de gemeente Bloemendaal, tel. (023) 5225 670. Raadpleeg ook onze website: www.bloemendaal.nl. 

 
 


