
Lijst van Ingekomen Stukken 3 februari 2022 

Verzoeken tot agendering 

 
Fractie Stuk Onderwerp Motivering 

ZB A17 (zie HIER) Brief inzake 

geluidsoverlast motoren. 

Svp toevoegen aan lijst ingekomen stukken 

met agendeerverzoek. 

HvB A17 (zie HIER) Brief inzake 

geluidsoverlast motoren. 

A17: geluidsoverlast motoren. Een probleem 

van overlast dat door veel inwoners wordt 

ervaren in Overveen o.a. en Vogelenzang. Hoe 

dit aan te pakken en beleid. 

    

CDA A3 (zie HIER, 

bijlagen: HIER 

en HIER).  

 

A4 (zie HIER, 

bijlagen: 

HIER, HIER, 

HIER en 

HIER). 

 

A18 (zie 

HIER), 

bijlagen: 

HIER, HIER, 

HIER en HIER. 

De situatie op en rond de 

Zeeweg. 

Via deze email dient de CDA-fractie een 

verzoek in om agendering van de stukken A3 

en A4 van de LIS van de raad op donderdag 3-

2-2022 in de eerstvolgende commissie 

Grondgebied.  

De motivering ligt hem in het feit dat wij 

begrepen hebben dat het punt Juryrapport 

verbetering verkeersveiligheid Zeeweg 

(verzoek ZB) op de agenda van Grondgebied 

zal staan. Wij zijn van mening dat de 

toevoeging van deze stukken een nog 

completer beeld geeft m.b.t. de situatie op en 

rond de Zeeweg. 

 

Via deze email wil de CDA-fractie het verzoek 

om agendering van stukken uitbreiden met 

A18. Voor de motivering verwijzen wij naar de 

eerdere mail van vandaag. 

GrL A3 (zie HIER, 

bijlagen: HIER 

en HIER).  

 

A4 (zie HIER, 

bijlagen: 

HIER, HIER, 

HIER en 

HIER). 

 

De situatie op en rond de 

Zeeweg. 

Ik zou graag de stukken 3 en 4 van de lijst 

ingekomen stukken willen agenderen voor 

een komende commissie grondgebied. 

Motivatie stuk 3: De kans op ernstige 

ongelukken door overstekend wild zoals 

benoemd in stuk 3 achten wij een reëel 

gevaar waar serieus naar gekeken moet 

worden rekening houdend met 

verkeersveiligheid en natuurschoon/ beleving. 

Motivatie stuk 4: De analyse van 

verkeersproblematiek op de Zeeweg en de 

suggesties voor verbetering van de 

verkeersveiligheid in dit stuk en haar bijlagen 

vinden wij waardevol en wij zouden in de 

commissie grondgebied graag bespreken wat 

het college en de raad daarmee kan doen.   

HvB A4 (zie HIER, 

bijlagen: 

HIER, HIER, 

De situatie op en rond de 

Zeeweg. 

Tweede agenderingsverzoek: A4 en A4b t/m 

A4e en A 18 inzake veiligheid Zeeweg graag 

agenderen ivm diverse brieven, prijsvraag, 
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HIER en 

HIER). 

 

A18 (zie 

HIER), 

bijlagen: 

HIER, HIER, 

HIER en HIER. 

over veiligheid Zeeweg. Betreft veiligheid van 

deze belangrijke weg naar het strand. Mede 

gezien de ongelukken die daar plaatsvinden. 

    

HvB A21 (zie 

HIER), alle 

ondertekende 

exemplaren 

(+- 60) zijn na 

inlog in te 

zien onder 

corsanummer 

2022000440 

 

C10 (zie 

HIER), bijlage: 

HIER 

Plan Watertoren Park 

Vogelenzang. 

Brieven van bewoners van Bloemveld 1 en 

Bloemveld 2 in Bennebroek i.v.m. het plan 

rond de Watertoren op Park Vogelenzang. 

 

A21 plus die nummers die ik hieronder 

noemde, maar dan als één verzoek tezamen. 

Allemaal dus bij elkaar samen met C10 en 

C10a. Gaat allemaal over Park Vogelenzang 

en de invulling van de sociale huur program. 

 

    

HvB B3 (zie HIER) 

 

D1 (zie HIER) 

Binnenweg 27 

Bennebroek. 

B3 en D1 inzake Binnenweg 27 in 

Bennebroek. Motivering: Wat is het vervolg 

op de ontwikkeling op Binnenweg 27 in 

Bennebroek i.v.m. de motie die is 

aangenomen inhoudende dat het bouwplan 

zoals voorgesteld door de 

projectontwikkelaar daar geen doorgang kan 

vinden. Wordt de ontwerpvergunning 

ingetrokken? Waarom worden zienswijzen 

niet zo behandeld dat duidelijk is dat het 

bouwplan geen doorgang kan vinden. En wat 

is de stand van het contact tussen de 

gemeente en de projectontwikkelaar. Hoe 

worden bewoners geïnformeerd over deze 

stand en hoe ver is het met de behandeling 

van zienswijzen. 

    

HvB B2 (zie HIER) Verzoek stichting 

Randbelang plaatsen 

planten/groen rond 

verdeelstation. 

B2: stichting Randbelang verzoek. Is breder te 

trekken. Alle transformatorhuisjes enz. te 

voorzien van een groen zoals in dit verzoek is 

beschreven. I.v.m. goede ruimtelijke 

ontwikkeling en welstand. 
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