Lijst van Ingekomen Stukken 12 juli 2022
Verzoeken tot agendering
Fractie
ZB

Stuk
A6, zie
HIER
A12, zie
HIER

Onderwerp
Brief aan dhr. Slewe
vanuit Necker
Bericht advocate aan ZB
inzake integriteitsmelding

HvB

A16, zie
HIER

Brief inwoner inzake
veiligheid Zeeweg

ZB

A18, zie
HIER

ZB

A19, zie
HIER

HvB

A21, zie
HIER en
HIER

Ingezonden brief HD
inzake integer bestuur in
Bloemendaal
Ingezonden brieven HD
inzake brief oud
wethouder.
Rondvraag HvB inzake
Potgieterweg 9/
Schademelding
Potgieterweg 9

ZB, HvB

A9, zie
HIER

ZB

Bericht ZB inzake plannen
circuit Zandvoort

Motivering
Graag op de lijst ingekomen stukken en
meteen agenderen svp .
Graag per omgaande rondsturen aan alle
raadsleden , de burgemeester en het
college , tevens op de lijst ingekomen
stukken met daarbij meteen het verzoek
tot agendering.
Met de vermelding dat mevrouw
Jagtenberg strafrechtadvocate is en ook
bevriend is met mijn vrouw (iets met
paarden).
Agenderen voor cie grondgebied
voorafgaand aan de vergadering in de
Staten op 12 september. Dit ivm de
uitkomst van overleg tussen gemeente en
provincie. Er worden enkele maatregelen
voorgesteld maar verder is sprake van
uitstel. Meningen peilen in de commissie
van die partijen die vertegenwoordigd zijn
in de provincie. Worden de hekken nu wel
of niet verhoogd en wie draagt de kosten.
Wat gebeurt er nu precies met bomen.
Worden ze wel of niet gekapt en vindt
herplant plaats. Waar vindt die herplant
plaats?
Graag op de lijst met ingekomen stukken
ter agendering.
Graag op de lijst ingekomen stukken en
agenderen.
Wil je onze vragen ajb op de lijst
ingekomen stukken zetten voor de
volgende raad (dus deze vragen samen
met de bijlage hierbij zodat we dit kunnen
agenderen).
In ieder geval de ingekomen stukken A6
A9 A12 A14 A18 A19 agenderen./ Wat
betekent dit voor verkeer in Bloemendaal.
Kennelijk bestaan er serieuze plannen om
veel te bouwen in Zandvoort. Meer
inwoners betekent ook fors meer verkeer
door Bloemendaal. Hoe vindt er overleg
plaats, wat doet het Mobiliteitsfonds
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ZB

Facebook bericht
Woodstock inzake
vergunning

vooruitlopend of rekening houdend met
de plannen. Zijn Heemstede en Haarlem
ook aangehaakt? Kortom: wat betekent dit
voor Bloemendaal?
In ieder geval de ingekomen stukken A6
A9 A12 A14 A18 A19 agenderen.
berichten bereiken ons van omwonenden
en St Bewonersbelangen BloemendaalDorp dat de vernieuwing van AH met
daarboven appartementen en daaronder
een garage op grote problemen stuit
vanwege het feit dat AH niet meewerkt
aan het plan van Cobraspen, de bouw zal
zorgen voor onveilige verkeerssituatie in
het dorp, de bouw te groot uitvalt, de
participatie te wensen over laat of
ontbreekt, de bouw niet past in de
omgeving, de winkeliers zich niet
betrokken voelen, de kans bestaat dat AH
definitief vertrekt uit het dorp met grote
gevolgen voor de middenstand,
kantoorruimte op die plek geen goed idee
is omdat er vooral behoefte is aan
woningbouw, onvoldoende
parkeergelegenheid wordt gecreëerd
onder het gebouw, bomen die
beeldbepalend zijn verdwijnen enz;
Wat vindt het college? Is dit eerder
besproken, heeft er overleg
plaatsgevonden? Waarom is dit niet
meegenomen in Vitaal Vogelenzang? Dit
ter agendering tenzij op 7 juli al een
besluit wordt genomen dan wel een motie
aangenomen.
Ik zou graag nog stuk willen agenderen van
de “Lijst van Ingekomen Stukken 7 juli
2022.
Graag ook op de lijst met ingekomen
stukken en meteen verzoek tot
agendering.

Projectplan Oldenhove
juli 2022

Wij willen graag het projectplan
Oldenhove, gedateerd 5 juli, op de te

A14, zie
HIER
A2, zie
HIER en
D2, zie
HIER

Mailbericht dhr Slewe
over screening
Ontwikkelingen AH
Bloemendaal Dorp

HvB

A17, zie
HIER

Brief Dorpshuis
Vogelenzang inzake
noodzakelijke
investeringen Dorpshuis

D66

C6, zie
HIER

Initiatiefvoorstel
opkoopbescherming

HvB

ZB
A22, zie
Voorgedragen HIER
ter
agendering
door dhr
Slewe op 10-7
LB
C16, zie
HIER

Lijst van Ingekomen Stukken 12 juli 2022
Verzoeken tot agendering
op verzoek
van d.d. 11-7

agenderen punten bij de raadsvergadering
van 12 juli voor de eerstkomende
commissie Samenleving.

