Besluitenlijst van de openbare forumvergaderingen van 9 april 2013
Besluitenlijst forum 1 van 9 april 2013

Aanwezig:
Voorzitter:
College:
Ambtenaren:
Besluitenlijst:
Insprekers:

De heer M. L. Reijven
Mevrouw E.M. Overzier
N. van der Meulen
De heer J. v.d. Bogaerde
--

CDA:

Mevrouw C.M.A.V. van Kleef en de heer
A.Th. Groen
Mevrouw E. de Jong en de heer J.W. Gunnink
De heer A.W. Duijs
De heren N. Zuurbier en N. Zwart
De heer D. Boonstra en de heer J.A. van
Dongen
De heren A.J.L. Buis en A. Eversdijk
De heer T.M. Korver
Mevrouw M.C.E. Kuil en de heer J. Hoeje nbos

ChristenUnie:
Dorpsbelang Langedijk:
GroenLinks:
Hart voor Langedijk/D66:
Kleurrijk Langedijk:
PvdA:
VVD:

FORUM 1A
Ontheffing van het vereiste van ingezetenschap

Toezegging: -Standpunt van het forum:

Beeldkwaliteitsplan
«Langebalkweg 18a» te
Zuid-Scharwoude

Het vervolg:
Raad 23 april 2013 BS (stemverklaring)
De beantwoording van technische vraag 2C van
GL lijkt meer ruimte te bieden dan bedoeld: er is
slechts ruimte voor één woning en er dus niet
echt meer sprake van een keuze.
Toezegging:
Standpunt van het forum: --

Besluitenlijst forumvergaderingen 12 maart
2013

Actiepuntenlijst forumvergaderingen

Het vervolg:
Kan naar de raad van 23 april 2013 als BS.
Toezegging: -Standpunt van het forum:
besluitenlijst kan conform worden vastgesteld.
Het vervolg:
conform.
Toezegging: -Standpunt van het forum:
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Komt op
Actielijst

Afdoening ingekomen
stukken aan de raad

Het vervolg:
De lijst wordt aangepast conform oplegnotitie.
Het (mondelinge) antwoord op technische vraag
van GL (3e rapportage inhuur van externen) luidt:
«vertrokken» betekent: de inleen is beëindigd, de
externe wordt niet meer ingehuurd.
Toezeggingen:
Naar aanleiding van een vraag van CU (A02:
Veilig Verkeer Nederland) stelt HvL de vraag
naar de afhandeling van de brief: de portefeuill ehouder zegt toe de raad schriftelijk te informeren
over de wijze waarop de brief van VVN wordt
afgehandeld door het college.
Naar aanleiding van een opmerking van KL zegt
de portefeuillehouder toe dat het werkplan van
het CJG nog verder geconcretiseerd zal worden
als het gaat om meetbare doelen en termijnen.
Naar aanleiding van een vraag van KL (bij BP
Sint Pancras; technische vraag 14) zegt de portefeuillehouder toe de raad te informeren wat
horecacategorie 2B betekent.
Standpunt van het forum:
Het vervolg:
Naar de raad van 23 april 2013.
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X

X

X

Besluitenlijst van de openbare forumvergaderingen van 09 april 2013
Besluitenlijst forum 2A van 09 april 2013

Aanwezig:
Voorzitter:
College:
Ambtenaren:
Besluitenlijst:
Insprekers:

De heer H. de Graaf
P.J. Beers
Mevrouw M.D.M. Smit
De heer J.H. Spaak
--

CDA:

Mevrouw W . Koning-Hoeve en de heer G.J.F.
Kamper
Mevrouw E.M. van As
Mevrouw J. Visser en de heer G.J.E. Nijman
Mevrouw C.M.M. Zandbergen en mevrouw P.
Bovenkerk
De heer G.P. Langedijk
Mevrouw A.E. Kloosterboer en de heer N.J.
van der W el
De heer A.E. Glas
De heren W . van Beek en P. Kuilman

ChristenUnie:
Dorpsbelang Langedijk:
GroenLinks:
Hart voor Langedijk/D66:
Kleurrijk Langedijk:
PvdA:
VVD:

FORUM 2A
Vaststellen bestemmingsplan Sint Pancras

Komt op
Actielijst

Toezegging:
1.Zoekt uit wat de specifieke cultuurhistor ische
waarde is van perceel Bovenweg 1 te Sint Pa ncras;
2. zoekt uit wat het betekent voor Sint Pancras
als op dit stuk geestgrond een bou wvlak wordt
geplaatst;
3. neemt in overweging of er voor perceel achter
Bovenweg 1 een wijzigingsbevoegdheid opgenomen kan worden;
4. er wordt gekeken naar mensen met een kavel
> 500m2 in het lint, wat voor hen de mogelijkheden zijn in afwachting van het nog vast te stellen
grote kavelbeleid;
5. gaat kijken of er mogelijkheden zijn of bijgebouwen ook behoren bij beeldbepalende gebouwen of dat dit alleen geldt voor de hoofdvorm v an
het pand;
6. er wordt uitgezocht wat de reden is om op pe rceel Kerkplein 14 een 4-tal woningen toe te
staan;
7. er wordt uitgezocht waarom het maaiveld omhoog moet bij ondergronds te parkeren aan de
Bovenweg in het centrumgebied Sint Pancras;
8. er wordt uitgelegd waarom er geen woonwagenlocatie in de begrippenlijst staat.
Antwoorden worden in week 16 aangeleverd.
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Standpunt van het forum: nog geen standpunten geformuleerd.
Het vervolg: opnieuw behandeling in het forum
van 14mei 13 (1 uur, w.v. oriënterend 15 min rest
meningsvormend.)
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Besluitenlijst van de openbare forumvergaderingen van 09 april 2013
Besluitenlijst forum 2B van 09 april 2013

Aanwezig:
Voorzitter:
College:
Ambtenaren:
Besluitenlijst:
Insprekers:

Mevrouw A.E. Kloosterboer
P.J. Beers
Mevrouw N. de Niet - Risa
De heer J.H. Spaak
--

CDA:
ChristenUnie:

De heren B. Fintelman en K. Balder
Mevrouw E.M. van As en mevrouw E. de
Jong-Schmidt
Mevrouw J. Visser en de heer G.J.E. Nijman
Mevrouw P. Bovenkerk en de heer N. Zwart
De heer G.P. Langedijk
Mevrouw J.I. Verhagen en de heer N.J. van
der W el
De heren A.E. Glas en T.M. Korver
De heren W . van Beek en P. Kuilman

Dorpsbelang Langedijk:
GroenLinks:
Hart voor Langedijk/D66:
Kleurrijk Langedijk:
PvdA:
VVD:

FORUM 2B
Vaststellen bestemmingsplan Noord- en
Zuid-Scharwoude

Toezegging:
1. Er volgt nadere uitleg over de verontreiniging
bij de Anna van Saksenstraat;
2. Het aantal vigerende bestemmingspla nnen
dat is opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan wordt gewijzigd van 31 naar 33;
3. Er volgt nadere uitleg over de milieuzonering
van zuurkoolfabriek Kramer;
4. hoeklocatie Lindenlaan / W ilgenlaan wordt
aangepast.
Standpunt van het forum:
Het vervolg: opnieuw behandeling in forum van
1405 13 (1 uur meningsvormend)
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Komt op
Actielijst
X

