
Gemeente 
Bloemendaal 
 
 
Registratienummer: 2008018297 
 
Oproep tot het bijwonen van de openbare vergadering van de raadscommissie Grondgebied te houden op 

Donderdag 2 oktober 2008 om 19.30 uur   
in de Raadszaal van het gemeentehuis te Overveen  

 
CONCEPT-A G E N D A : 

 
1. Opening, mededelingen en vaststellen van de agenda 

 
2. 2008017596 en 2008018549 

Vaststellen van de verslagen van de openbare vergadering van 4 september 2008 en van de lijst van          
toezeggingen van College van B & W in Commissies en Raad 
 

3. Rondvraag.  
 

4. Mededelingen van het College van B & W  
 

5. Insprekers op niet-geagendeerde onderwerpen. 
 

6. Mededelingen uit verscheidene samenwerkingsverbanden 
 

7. 20089018345 
Raadsvoorstel uitwerkingsplan en beeldkwaliteitsplan Duinzicht-Nieuw Valckenburgh (ter bespreking 
n.a.v. Gemeenteraad d.d. 18 sept. 2008 in verband waarmee het in die vergadering door de Raad 
gevraagde en door de wethouder toegezegde tijdspad eveneens zal worden aangeboden en 
besproken).(30 min) 

 
8. 2008018302 

              Raadsvoorstel Welstands- en monumentenadvisering na fusie Bloemendaal en Bennebroek.(15 min) 
  

9. 2008018313 
Raadsvoorstel Vaststellen Milieujaarverslag 2007.(20 min) 

 
10. 2008018312 

              Raadsvoorstel Benoemen lid Commissie voor de Welstand en Monumenten.(10 min) 
 

11. 2008018332  
B & W-voorstel Evaluatie Bereikbaarheid Kust en herbestemmen restant krediet 
Uitvoeringsprogramma  Bereikbaar kust.(30 min) 

 
       12   2008018305 

Raadsvoorstel Plaatsnamenbesluit (15 min) 
 

13 Lijst Actieve informatieplicht september 2008. Ter kennisname. De mogelijkheid wordt geboden om       
stukken van deze lijst als bespreekpunt op de agenda van een volgende commissieagenda te 
plaatsen. 

13.a. Brouwerskolkgebied. (Onder voorbehoud). 
 

14 Sluiting  
 
Overveen, 25 september 2008  
De voorzitter van de raadscommissie Grondgebied 
H. Pieterson 
 
N.B.:  
De op bovenstaande punten betrekking hebbende stukken liggen voor raadsleden ter inzage tijdens kantooruren, en voor het publiek en de 
pers ca. 4 dagen van te voren bij de receptie van het gemeentehuis en bij de openbare bibliotheken in Bloemendaal en Vogelenzang 
Insprekers dienen zich voor de commissievergadering aan te melden bij de commissiegriffier. Per inspreker zijn in beginsel maximaal drie 
minuten beschikbaar, met totaal een maximum van 30 minuten per vergadering. 



-2- 
Voor nadere inlichtingen over de agenda en andere zaken betreffende deze raadsvergadering kunt u contact opnemen met de (commissie) 
griffier van de gemeente Bloemendaal, tel. (023) 5225 670/672. Raadpleeg ook onze website: www.bloemendaal.nl. 


