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o wethouder wijkhuisen tijdens d.e c3mmissie grondgebied op 30 maartzoz( ste[is h"* u"rir..iiä¿e up vin *1"î0" bomen absotuut nodig
ä ::liiiå?:lrî:; u" *i'o nu"-¡ I ¡ g"' ñ".î¡": voo r s pereniä i¡ n¿","n

' wethouder wijkhuisen de noo{af non de kap onderbouwde door te
;iliä:irï.:;;:1,""'";;n"tt",,"i,,t¡;;";"b",hdñ:;î.arvanin

' uit het opgevraagde inspectienpporten geenszins brijh dat spnke is vaneen onve'ige situatie die kap van bo*"n-riiüarolgt of verdsï' De communicatie hierover i..r ¿" ,".¿ 
"nì"ïl*on"nden nþt op eencorecte weergave mn de feiten is gebasee;; 

-..,
. De bomen nietgekapt hadden I

wethouder aanvoerq nogen worden oP de gronden die de
o De kap van bomen tljdens de bezwaartermrjn teen recht doet aan demogerijkheid van bezwaar die beranghebbendãn hebben.

Bloemendaal, in vergadering bijeen op $ april2021,

onre aftcurrn¡ oycr de ultspnkcn van rædrouder wfldrurren rn ¡Eud nrc dcwa¡ñcld en vcrcordeeh deæu yrn r¡ken (æds byarËtr.nd ulu¡rr:¡ctlwearyoor de urcüoudcr de voilivcnntwoordrr[rüre. dnrt
En gaat over tot de orde van de dag.
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De raad van de gemeente Broemendaat, in vergaderíng bijeen op1 april ; 20Zt

constaterende dat:

- Er op 11 februari 2020 unaniem een motie aangenomen isMet her verzoek om de nota hondenrosroopo;i.id iöiõ ;;te houden
- voorafgaand aan de behandeling ín de commissie

Grondgebied een beerdvormendä avond hondenrosroop-
beleid zou worden georganiseerd om oetanlñebbenden
mee te kunnen laten praten.- Er al vele jaren geen reden was om het
hondenlosloopbeleid te wijzigen

- Ðe brief van het college van B&w van 9 maar t zfjzt
aangaande het hondenlosloopbeleid geen recht doet aan hetuitvoeren van bovengenoemde motie.
Híerin wordt nr. voorlesterd, zij het door midder van eenproef, toch het beleio- te wiiiilen ãn tevens te gaan
ha nd haven .- Genoemde brief tevens geen recht doet aan de vele
reactíes en petitie van de belanghebbenden, die gehoord
willen worden voordat het college van B&w een besruit
neemt, zoals verwoord in de unaniem aangenomen motiedoor de gemeenteraad van Bloemendaal.

Verzoekt hct Colleqe:

- De unaniem aangenomen motíe hondenrosroopbereid
onverkort uit te voeren en voorgesterd gewijzigd bereid enbesluitvorming aan te houden tõt oat net weeimogetijk is
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D66, Groenlínks, CDA, WD
3 juni 2021
17

Aandachtspunten herstructuring kruispunt Leidsevaart/Bekslaan
2 juni2O2l

Zozt CIo t8 7L

De Raad der gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 3 juni 2021,

Gehoord de beraadslagíngen in de commissie Grondgebíed d.d. 18 mei 2021., waawan de conclusie
luidde dat het raadsvoorstel "herstructurering kruispunt Leídsevaart/Bekslaan" nog niet rijp wordt
geacht om als beslispunt aan de raad te worden voorgelegd,

Van mening zijnde dat het in het belang is van aanwonenden maar ook van de vele dagelijkse
gebruikers van het kruispunt, met speciale aandacht voor fietsers en voetgangers, dat de voortgang
van het kruispunt voortvarend ter hand wordt genomen,

verzoekt het college

Bij de voortzetting van de planontwikkeling van het kruispunt de volgende aandachtspunten daarin
als uitgangspunt te nemen:

1. Een herstart van het part¡c¡patieproces, waarin zowel omwonenden als andere gebruikers
van het kruispunt worden meegenomen.

2. Meer aandacht voor parkeren in het ontwerp.
3. Aandacht voor veiligheid voetgangers en fietsers in het ontwerp.
4' Heroverweging van het verleggen van het fietspad naar de oever van de Leidsevaart.
5. Heroverweging van de wegversmalling in relatie tot de beoogde veiligheid en voorkoming

va n bijvoorbeeld filevorming.
6. Aanpassingen op de Bekslaan niet bij voorbaat uitsluiten.
7. Waar mogelijk het handhaven van de groene beeldkwaliteit van de Leidsevaart.
8. Verschillende varianten uit te werken, waaronder een basisvariant met betere markering en

varianten met en zonder fundamentele aanpassingen van de spoorwegovergang.
9. De kosteneffectívite¡t van de maatregelen en de subsidiemogelíjkheden.

En gaat over tot de orde van de dag.
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{-a

A*
Voor ì6 Ct/r/D, Grl,Dü,ctN, Lß,\/Dß,

+egnn ' 2 (+\,rß, ?ud &)

aþ,ei& |

ZÙ



2oZIo0|9L+s u
Motie Vreemd aan de orde van de dag - Fyslek vergaderen

Corsanummer:

Van: D66, HvB, ZB

Aan: de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal
Onderwerp: Fysiek vergaderen

De raad in openbare vergadering bijeen op donderdag 10 juni 2021,

Constaterende dat

o Zowel raadsvergaderingen als commissievergaderingen vanwege de coronapandemie nog
steeds digitaa I plaatsvinden;

o Vanaf 5 juni de meeste locaties in Nederland weer open zijn onder voorwaarden;
o ln binnenruímtes waar mensen zich op één plaats bevinden zich maximaal 50 personen

mogen bevinden, maar dat voor b'ljeenkomsten van gemeenteraden of commissies daaruit
uitzonderingen gelden voor het maximum van 50;

Overwegende dat

. Het aantal coronabesmettingen momenteel afneemt en het aantal gevaccineerden

toeneemt;
o ledereen zich uiteraard aan de algemene coronamaatregelen moet houden;
o Het mogelíjk is om in het gemeentehuis van Bloemendaal de juiste maatregelen te treffen;
o Fysiek vergaderen het politieke debat ten goede komt;
o Fvsiek vergaderen procedures zoals stemmen enorm versnelt;

Verzoekt de raad

Om na 10 juni 202L zowel raadsvergaderingen als commissíevergaderingen als vergaderingen van het
Presidium weer fi¡siek in het gemeentehuis van Bloemendaal te laten plaatsvinden met inachtneming
van de van toepassing zijnde coronamaatregelen.

D66 HvB ZB
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