
WBO Wijkraden en Belangenorganisaties Overleg Haarlem-Noord/Spaarndam  

Verslag WBO vergadering 26-01-2022 – via Zoom 

Aanwezig Namens 

  

Cees Schrama WBO Voorzitter 

Inge Zuurendonk WR Indische Buurt Noord 

Ria Luisini WR Sinnevelt 

Alex Kalf WR Planetenwijk 

Rob van Looveren WR de Krim 

Hans Spruit WR Sinnevelt 

Hans Pos WR de Krim 

Arnold van Strien WR Patrimonium 

Marc Kolk WR Vondelkwartier – als vervanging van Thea 

Bert-Jan Rip WR Vogelbuurt -- Dietsveld 

Paul Boom DR Spaarndam 

  

Jacques Amand TROTS 

Hans Vriend  Gebiedsmanager Haarlem Noord 

Theo vd Leek Gemeente Haarlem 

  

Mariëlle Vos Secretaris WBO & Notulist & vertegenwoordiger WR Planetenwijk 

 

1 - Opening en vaststellen agenda 

Cees opent om 20.00 de vergadering, heet iedereen welkom, hij begint met de annoncering dat Ge 
Metzelaar na een kort ziekbed overleden is. Ge was de drijvende kracht achter de wijkraad 
Sterrenbuurt, welke later Wijkraad Planetenwijk is geworden. 15 jaar geleden is de stichting Posthuis 
opgericht en was Ge daarbij ook nauw betrokken, toen de brand kwam was dit een hele grote klap 
voor hem, hij zal gemist worden. Aansluitend is een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan 
Ge. 

De agenda wordt vastgesteld. Hilde heeft zich helaas op het laatste moment afgezegd, maar het punt 
zal nog wel even besproken worden. Er komt een nieuw punt bij over de enquête voor betaald 
parkeren. 

2 - Vaststellen verslag 15-12-2021 en openstaande actiepunten 

Verslag van de vergadering van 15 december wordt vastgesteld met dank aan notulist Marielle Vos. 

Mariëlle bespreekt nog de openstaande actiepunten.  

• Contactpersoon van energie transitie in Ramplaankwartier – Marielle vraag of iemand de 

naam kent. Hans V stuurt via de chat een link, zodat Marielle contact op kan nemen voor een 

van de volgende WBO vergaderingen. Contact ramplaankwartier 

https://www.deramplaan.nl/ 

• Oplossen post problemen bij Café tegenover boten met asielzoekers – Cees heeft dit 

besproken met Burgemeester Wienen en is opgelost. 

• Alle overige punten zijn gesloten.  

 

https://www.deramplaan.nl/


3 – Hilde Prins  (Boomridder) 

Doordat er een andere vergadering was waarbij Hilde verplicht was aanwezig te zijn, moest zij bij ons 
helaas afzeggen. Marielle heeft afgesproken de vragen te verzamelen en aan haar door te sturen 
voor antwoord, graag deze naar Marielle toe sturen. 

Cees - In het Haarlems Weekblad staat een interview met Eva waarin vermeld wordt dat de 1700 
bomen gepland zijn, terwijl zij eerder heeft aangegeven hiermee de komende tijd aan de slag te 
gaan. Nu zou het dus al gerealiseerd zijn, hoe zit dat? 

Marielle geeft aan dat er ook nog 750 bomen additioneel geplant zouden worden in het kader van 
750 jaar Haarlem, zit dit nu in het totaal van de 1700 bomen? 

Marielle had aan Hilde gevraagd of dit bij haar bekend was en of er een totaal overzicht is waar deze 
dan geplant zijn, laatste info - zij heeft geantwoord dat niemand hiervan op de hoogte is, de bomen 
zouden met name in versteende buurten geplant gaan worden, ook dit is onbekend. 

Afgesproken wordt dat Hans V gaat dit uitzoeken en terugkoppeling geeft aan Marielle 

4 – Enquête Betaald Parkeren  (Cees) 

Cees geeft aan dat er een enquête verstuurd is naar de bewoners van de Transvaal Buurt en Indische 
Buurt hierover en daarnaast aan bijna alle buurten rondom het stadion. 
Cees is van mening dat de bewoners op een verkeerd spoor worden gezet en er foutieve informatie 
in de enquête staat namelijk: 

1) Er staat namelijk dat dit voorkomt dat mensen uit andere buurt in hun buurt gaan parkeren, 
dat is niet het geval, want iedereen met een vignet vanuit Haarlem Noord kan daar dan 
parkeren.  

2) Er zijn 4 zones, Centrum, Noord (boven station), Zuid en West en niet per buurt, dit staat niet 
vermeld in de enquête hetgeen verwarrend is voor de bewoners en derhalve verkeerde 
keuzes gemaakt worden.  
 

Cees geeft nog een aantal voorbeelden waarbij dit is aangevraagd en de buurten alsnog veel overlast 
zijn blijven houden van auto’s uit andere buurten, waardoor men veel geld kwijt is aan de 
vergunningen, maar er niets mee opgeschoten is en de gemeente dit niet wilde terugdraaien. 
 
Arnold bevestigt zijn ervaring vanuit de Patrimonium buurt en geeft aan dat het de gemeente alleen 
om geld te doen is. 
 
Hans V geeft aan dat er inderdaad steeds meer vragen komen voor betaald parkeren, vooral vanuit 
Entree West, Zuid West en Schalkwijk. Minstens 50% van de bewoners moeten de enquête hebben 
ingevuld om het rechtsgeldig te maken. Hij geeft aan dat er op 31-01 gestemd kan gaan worden. 
Afgesproken wordt dat hij dit met de proces manager Jeroen Bakker zal bespreken en de enquête zal 
laten aanpassen voor 31-01. 
 
Hij heeft op de chat onderstaande link gezet voor meer informatie: 
https://www.haarlem.nl/parkeerzones/ 

Alex  geeft aan dat op de gemeente site bij FAQ de vergunning valt onder zone C, Arnold bevestigt 
dat dit Haarlem Noord betreft. 
 
5 – Presentatie 30 km gebieden  (Theo van der Leek – Gemeente Haarlem) 

Cees  geeft aan dat een paar dagen geleden al in de krant stond dt er 57 straten 30 km zone zouden 
worden, terwijl dit nog niet eens besproken was in de WBO, hoe zit dat? 



Theo stelt zichzelf eerst even voor en geeft aan dat hij het Quick Win project voor 30 km heeft 
overgenomen van een collega.  
Men is vanuit de mobiliteitsvisie begonnen met dit eerste project zoveel mogelijk straten naar 30 km 
gebied om te zetten, zonder dat daarvoor allerlei aanpassingen gedaan hoefde te worden. De criteria 
voor 50 km straat is bij meer dan 3000 voertuigen per etmaal en dat de V85 criteria onder de 40 ligt, 
ook HOV lijnen (buslijn) worden niet verlaagd. Theo was ging er vanuit in december dat Rizgar als 
gebied verbinder al geïnformeerd was hierover toen hij het overnam, dat bleek niet het geval. 
Inmiddels is dit project al in de raad besproken en zijn de directe bewoners met een brief 
geïnformeerd. Dit heeft zich gekruist met het WBO overleg en dat is heel jammer. Theo had dit nog 
wel besproken intern de gemeente, maar er moest tempo worden gemaakt en uitgevoerd worden. 
Het voordeel om snel van 50 naar 30 km te gaan, is het feit dat men zich dan ook sneller gaat 
aanpassen en rustiger gaat rijden. Er zit een verschil in rem afstand en de zwaarte van de ongevallen 
bij een lagere snelheid. 
Heel Haarlem gaat straks 30 km gebied worden, behalve de wegen die dat niet toelaten. Bv routes 
van de veiligheidsregio, zoals Brandweer, Politie en Ambulance en HOV routes. 
 
Marielle vraagt of er nog bezwaar gemaakt kan gaan worden door bewoners, dat kan. Er wordt 
namelijk een verkeersbesluit gemaakt die gepubliceerd gaat worden, deze wordt dan 6 weken ter 
inzage gelegd. Het verkeersbesluit zal begin volgende week gepubliceerd worden. 
 
Rob kijkt uit naar de verlaging, hoewel hij nu al vaak niet harder kan rijden door de vele fietsers op de 
straat, ook valt het hem op dat busjes vaak veel harder rijden, hetgeen gevaar kan opleveren voor 
overstekende kinderen. 
Theo geeft aan inderdaad ook met Hans P gesproken te hebben over de straat naast de ijsbaan. Maar 
die valt nu nog niet onder het Quick Win project. 
 
Rob geeft aan dat er veel gasten van het hotel parkeren langs de weg en dan spontaan oversteken 
omdat er geen stoep is, terwijl er parkeer mogelijkheid bij de sporthal hiervoor is.  
Theo zal kijken of hiervoor een oplossing gevonden kan worden. 
 
Bert-Jan stelt een vraag via de chat: 
Alle wegen gaan in principe 30 km worden. Hoe komt onze wijk hoog op de lijst om daar mee te 

beginnen? Dietsveld/ Vogelbuurt wil dit graag weten. Theo geeft aan dit niet toe te kunnen zeggen. 

Arnold geeft aan dat 30 km niet gehandhaafd wordt. Theo geeft aan dat Handhaving inderdaad 

hiervoor verantwoordelijk is, maar het niet de hoogste prioriteit heeft. 

Alex vraagt hoe dit verder beoordeelt wordt welke straten er nu in aanmerking komen en welke 

aanpassingen daarvoor nodig zijn. Theo geeft aan dat dit nu een vervolgproject is wat van de zomer 

klaar moet zijn. Sommige straten moet je niet verlagen, daar waar veel voertuigen rijden, is het voor 

het milieu en de doorstroming niet gunstig. 

Alex vraagt ook of er wel goede verkeerstellingen zijn. Theo geeft aan dat de grote wegen wel 

inzichtelijk is en dat er speciale software bestaat o.b.v. navigatie, maar dat Haarlem hiervoor niet 

gekozen heeft vanwege de hoge prijs. 

Rob vraagt wat de definitie is van doorgaande weg, zij hebben twee toegangswegen tot de buurt, 

beide over een brug, maar het is onbekend welke status deze hebben. Theo geeft aan 3000 

voertuigen per etmaal, daaronder heet het een erf toegangsweg. 



Cees vraagt aan Theo of hij nog aanvullende informatie wilt hebben van de wijkraden, Theo geeft aan 

het prettig gevonden te hebben aanwezig te zijn bij deze vergadering en dat hij graag nog additionele 

vragen via Marielle ontvangt. Graag derhalve jullie vragen versturen naar mij. 

Marielle vraagt of er een overzicht is van alle straten die nu al 30 km zijn, bij haar op e Zaanenlaan 

staat namelijk aan de ene kant van de weg 30 km met een bord van slecht wegdek, maar aan de 

andere kant van de weg staat er niets, is dat dan 50 km? Heel verwarrend. Afgesproken wordt dat 

Theo hiernaar gaat kijken, want er bestaat geen overzicht hiervan momenteel. 

Hans V stuurt de link naar de Mobiliteitsvisie, bij punt 3.4 staat dit vermeld (pagina 36). 

https://www.haarlem.nl/bestandsopslag/bestanden/Parkeren__verkeer_en_vervoer/Mobiliteitsbele

id_definitief_webversie.pdf 

Rob vraagt of hier ook een definitie vermeld staat, Theo geeft aan dit on bovenstaande link te 

kunnen vinden. 

Theo geeft aan dat er vroeger nooit Gebied Ontsluiting Wegen (GOW) met 30 km bestonden maar 

dat er nu richtlijnen in de maak zijn die dit gaan veranderen. 

Cees bedankt Theo en geeft aan dat het WBO heel graag vooraf blijft meedenken en indien er 

belangrijke ontwikkelingen zijn, hij dit naar Marielle kan versturen voor de WBO. 

6 - Mededelingen WBO (Cees) 
a) Financieel verslag 2021 – Cees doet kort verslag van de financiën over 2021, dit is verstuurd 

aan de gemeente en het overgebleven budget is teruggestort. 
b) Wijkraden manifest - Zal in de februari WBO vergadering besproken gaan worden en na 

ondertekening van de wijkraden aangeboden gaan worden aan B&W. Rob geeft aan dat de 
werkgroep nog intensief bezig is en het nog niet vastgesteld is, wel is de aankondiging net 
verstuurd aan de wijkraden. Plan is eind van de week klaar te zijn. Cees adviseert iedereen 
het zorgvuldig door te nemen voor de volgende vergadering. Rob geeft aan al ingesproken te 
hebben bij de Commissie Bestuur en op 20/01 een brief aan B&W gestuurd heeft met het 
verzoek een juiste datum te geven voor de overhandiging van het Manifest. Marielle vraagt 
hoe het zit met het persbericht wat vorige WBO vergadering aangekondigd was. Het 
Haarlems weekblad heeft een wekelijks column over de wijkraden, daarin komt een stuk 
hierover te staan binnenkort. Het manifest zal voor de verkiezingen aangeboden worden, 
zodat de partijen hierop kunnen anticiperen. 

c) Terugblik Woonwagen presentatie – Ria geeft aan totaal verrast te zijn door de actie van de 
gemeente om met bewoners in gesprek te gaan zonder de wijkraad hiervoor uit te nodigen, 
dit is ongepast. Cees geeft aan dat men wel bezig is met locaties, maar dat deze niet gedeeld 
worden met de wijkraden en WBO, pas zodra het B&W beslist heeft. Cees heeft binnenkort 
een gesprek met Burgemeester Wienen. Hans V geeft aan dat dit ook gisteren besproken is 
bij de Orionzone overleg. Afgesproken is dat hij contact gaat opnemen met Bart Kessels 
tezamen met Rizgar volgende week. 

d) Omgevingsvisie – Cees geeft aan dat wij over dit onderwerp uitgebreid gediscussieerd 
hebben en zienswijzes hebben ingediend, maar dat er niets gedaan is met onze input en ook 
geen terugkoppeling is gegeven, dat is niet ok Hans V is het daarmee eens. Afgesproken 
wordt dat Hans V dit zal oppakken. 

 
 
 
 
 

https://www.haarlem.nl/bestandsopslag/bestanden/Parkeren__verkeer_en_vervoer/Mobiliteitsbeleid_definitief_webversie.pdf
https://www.haarlem.nl/bestandsopslag/bestanden/Parkeren__verkeer_en_vervoer/Mobiliteitsbeleid_definitief_webversie.pdf


7 – Mededelingen Gemeente (Hans) 
a) Extra mankracht voor ontwikkelingszones – Hans V geeft aan dat de ontwikkelingszones 

Orion zone en Spaarndamseweg zone achtergesteld werden op bemensing, hierop is actie 
ondernomen en is Bas Boeker aangesteld als procesmanager van de Orionzone en Jasper 
Baats voor de Spaarndamseweg. Zij gaan diverse zaken overnemen van Hans Vriend, zodat 
hij meer taken als gebiedsmanager kan uitwerken. Bas wordt ingehuurd door de gemeente 
i.v.m. de overspannen arbeidsmarkt en is een ervaren gebiedsontwikkelaar, hij zal voor 18 
uur per week dit overnemen, waarbij de prioriteit op Stadionplein, Noordersportpark en 
Zwembad ligt. Gisteren is dit ook besproken bij het Orionzone klankbord overleg en 
afgesproken dat hij een rondje langs de wijkraden gaat doen. 

b) Gebiedsopgave – deze wordt elke 4 jaar gemaakt, belangrijks speerpunten in Haarlem Noord 
zijn de Transvaal/Frans Hals buurt en Delftwijk. Men wil meer de wijk ingaan hiervoor en 
zullen ook zeker bij de wijkraden langskomen. 

c) Herziening Participatiebeleid – het huidige beleid is van 2011 (Marielle voegt deze als bijlage 
bij de definitieve notulen). Hierover is al veel discussie geweest en zal aangepast gaan 
worden, zodat het aansluit bij het Manifest van de wijkraden. 

 
8 – Mededelingen Wijkraden 

Arnold – Ton vd Voort zou zijn gestart, maar dat heeft wat vertraging opgelopen, Arnold blijft het 
nog even doen. (Arnold wil jij svp de contact gegevens van Ton doorgeven aan Marielle?)  

Paul – Janno Camphuis (gebiedsverbinder Haarlemmermeer) wordt Paul Hubergen. De nieuwe kade 
muur in het kolkje bleek een historisch erfgoed te zijn, waardoor het vertraging opgelopen heeft, er 
komt dus voorlopig nog geen water in het kolkje. Cees geeft aan dat Ge Metzelaar ook altijd nauw 
betrokken was bij het kolkje en zelfs sluisbediende is geweest. 

Inge – Is blij met hun deelname aan het onderzoek naar luchtkwaliteit, er wordt al snel een meter 
geplaatst en zijn heel benieuwd naar de uitslag hiervan. Daarnaast worstelen zij met het Politiek Cafe 
in deze coronatijd en hebben ze besloten om het te verschuiven tot na de verkiezingen en dan de 
gekozen raadsleden te interviewen. Tevens geeft zij aan dat er stevig is gediscussieerd tijdens het 
woonwagen punt, maar dat het wel netjes moet blijven. 

Ria – Geeft aan dat het bij hun redelijk rustig is en het wachten is op de Orionzone ontwikkeling. 
Bomen die 3 jaar geleden gekapt zijn worden nu weer geplant als kleine boompjes. Zij is het eens 
met Inge dat de toon netjes moet blijven. 

Bert-Jan – Vindt de opmerkingen van Inge en Ria terecht. Bij hun is de roep om eenrichtingsverkeer 
enorm gezien de verkeersveiligheid, hierover is veel onrust en ongenoegen binnen de buurt. 
Daarnaast zijn er veel hangjongeren bij het Koningin Emma plein, politie en gemeente hebben snel 
en adequaat gehandeld. Het blijkt dat meldingen bij de gemeente niet altijd bij de politie terecht 
komen, klopt dat ? Hans V geeft aan dat er voorheen een automatische koppeling in de systemen 
was, maar nu niet weet hoe dit zit. Afgesproken wordt dat Hans dit oppakt met Judith tijdens hun 
reguliere overleg. Paul geeft het compliment aan Kim voor haar snelle actie. 

Alex – Geeft aan dat de huizen prijzen enorm stijgen en er nu een opknapper in de buurt te koop 
wordt aangeboden, die voor 40000 gekocht is en na opknappen voor 850000 aangeboden wordt 
binnen een paar maanden. Dit zou voorkomen moeten worden en vraagt zich af of de grens voor het 
opkoopbeleid niet verhoogt moet worden en vraagt wat de ervaringen bij andere wijkraden zijn. 
Cees geeft aan het met Alex eens te zijn, maar dat het een vrije markt is. Hij noemt een voorbeeld uit 
de Pijnboomstraat welke voor 935000 op de markt gezet werd en voor 1.350000 verkocht werd 
binnen een paar maanden, 4 ton boven vraagprijs. Hij is het eens met Alex hier dat er een rem moet 
komen op ontwikkelaars die opkopen en doorverhuren of verkopen. Arnold geeft aan dat in zijn 
buurt er veel woning splitsingen aangevraagd worden, veel buitenlanders wonen met zijn 10’en in 



een pand en wisselen elkaar af in de werkshifts. Ook in de Cronjestraat en op de Klopper singel is 
onlangs een woning voor 1.100000 verkocht.. Inge geeft aan dat het opkopen door professionele 
partijen met name een probleem is, eigen bewoningplicht moet beter gehandhaafd worden. Volgens 
Ria is dit al in werking gegaan, je moet minimaal 5 jaar het pand zelf bewonen. Hans V geeft aan dat 
in december deze zelf bewoningsplicht is goedgekeurd. Opkopen e opknappen valt nog wel onder 
een aparte regeling. Afgesproken wordt dat Hans contact opneemt met Marieke de Helder en zal 
Marielle over de uitkomst informeren.  

Rob – zij hadden gehoopt de nieuwe wethouder Eva de Raadt te kunnen verwelkomen, maar dat is 
helaas niet gelukt. Hans V geeft aan contact op te nemen met Marieke Wielinga de secretaresse van 
Eva er zal morgen een afspraak gemaakt worden met hun. Hij schetst nog een situatie bij de 
Nassaulaan, waarvan iedereen aangeeft dat dit niet thuishoort bij deze WBO vergadering. Hans V 
adviseert hem een melding bij de gemeente te doen. 

Marc – hij zit namens het Vondelkwartier in de vergadering en wil met name graag luisteren en 
leren. Afgesproken wordt dat hij aan Marielle zijn contact gegevens doorgeeft, zodat hij toegevoegd 
kan worden aan de distributielijst, WBO app en google drive. 

9 – Rondvraag 

Ria – binnenkort komt de Honkbalweek weer, kan zij met Rizgar contact hierover opnemen? In de 
buurt wordt namelijk de riolering aangepakt hetgeen nog meer overlast zal geven dan normaal.  
Hans V geeft aan dat er een draaiboek is gemaakt en zal morgen met Emma Huibers contact op te 
nemen hierover.  

Marielle – geeft aan dat de vergunning voor de Kermis 2022 is aangevraagd, maar er geen details 
beschikbaar zijn en dat zij namens de wijkraad een mail gestuurd heeft naar Ed Mense met het 
verzoek om inzage in de stukken en de tekeningen. In 2019 is voor het laatst de kermis geweest die 
begeleidt werd door Maarten Mogree, hetgeen erg goed bevallen was. Hij is nu weg en het ligt weer 
bij Ed Mense, tot op heden heeft de wijkraad e afgelopen jaren geen stukken ontvangen en willen 
graag aan de voorkant van het proces meedenken, i.p.v. achteraf de resultaten te zien.  Afgesproken 
wordt dat Marielle deze mail zal doorsturen naar Hans Vriend en hij daarop actie zal ondernemen. 
(done) 

Rob – heeft op Next Door een film van Haarlem Zuidwest gezien over fietsers in het verkeer en 
vraagt of anderen deze ook gezien hebben. Marielle geeft aan deze video gezien te hebben en het 
heel herkenbaar te vinden m.b.t. de situatie op de Orionweg met de fietsers die van het Mendel 
College komen en naar de Planetenlaan gaan voor de Dekamarkt en vaak met velen naast elkaar 
fietsen en lukraak oversteken. De wijkraad heeft aan de gemeente om actie gevraagd, mede door 
diverse ongelukken bij de Steenbokstraat, maar aangezien er te weinig meldingen zijn, onderneemt 
de gemeente geen actie. Wel hebben wij het voor elkaar gekregen om elektronische smiley borden 
te krijgen die de snelheden weergeven (laatste update, deze zijn vandaag geplaatst aan twee kanten 
van de Orionweg) 

Cees geeft aan dat de volgende WBO vergadering er geen externe  presentaties gehouden gaan 
worden, wel zal het Manifest als agendapunt besproken worden. De Wethouder en Rizgar krijgen 
aan het begin het woord om belangrijke zaken te adresseren namens de gemeente, daarna wordt 
het een besloten vergadering. Indien er onderwerpen zijn dan graag doorgeven aan Marielle 

Om 22.10 uur bedankt Cees iedereen voor hun aanwezigheid. 

 

Volgende WBO vergadering is 23 februari om 20 uur ( in Huis Ter Zaanen) 

 



 

Overzicht WBO vergaderdata 2022 

26 januari  – overleg met presentaties  
23 februari  – overleg wijkraden onderling 
23 maart – overleg met presentaties  
20 april  – overleg wijkraden onderling 
25 mei   – overleg met presentaties  
22 juni   – overleg wijkraden onderling 
juli & augustus- geen vergaderingen i.v.m. zomervakantie WBO leden 
28 september  – overleg met presentaties  
26 oktober  – geen overleg i.v.m. vakantie Cees 
23 november  – overleg met presentaties  
14 december  – overleg wijkraden onderling 

 

 

Aktielijst Onderwerp Datum Status 

    

Marielle Hilde Prins (Boomridder) is uitgenodigd voor de WBO 
vergadering van januari, zal later in het jaar uitgenodigd worden. 

24/11/2021 Pending 

Allen Manifest Wijkraden Conferentie bestuderen zodra deze 
rondgestuurd wordt en op & aanmerkingen versturen naar Rob  

24/11/2021 Pending 

Marielle Haarlem Ontmoet uitnodigen voor presentatie in 2022 24/11/2021 Pending 

Marielle Contactpersoon Ramplaan kwartier energie project uitnodigen 
voor WBO vergadering 2022 

24/11/2021 Pending 

Allen Vragen voor Hilde Prins aan Marielle doorgeven 26/01/2022 Pending 

Hans V Lijst van 1700 bomen opvragen waar ze geplant zijn en of dit 
versteende wijken zijn, tevens of de toegezegde 750 bomen bij 
Haarlem 750 inclusief of exclusief zijn van deze aantallen 

26/01/2022 Pending 

Hans V Enquête laten aanpassen met juiste informatie voor 31-01 m.b.t. 
de parkeerzones en suggestie van buurt oplossing eruit halen 

26/01/2022 Pending 

Hans V Contact opnemen met Bart Kessels m.b.t. locaties van 
woonwagens 

26/01/2022 Pending 

Hans V Niets gedaan met zienswijzes van WBO en geen terugkoppeling 
gegeven m.b.t. Omgevingsvisie 

26/01/2022 Pending 

Hans V Uitzoeken waarom melding bij gemeente niet doorgezet wordt 
naar de Politie 

26/01/2022 Pending 

Hans V Contact opnemen met Marieke den Helder m.b.t. opkoop & 
verbouw en het verhogen van de bedragen in opkoopbeleid 

26/01/2022 Pending 

Marc Contactgegevens doorgeven aan Marielle 26/01/2022 Pending 

Marielle Brief m.b.t. kermis doorsturen aan Hans Vriend 26/01/2022 Gesloten 

Hans V Contact opnemen met Emma Huibers over Honkbalweek 26/01/2022 Pending 

 


