Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 20 november 2013
Aanwezig:
Voorzitter:

Drs. J.F.N. Cornelisse

College:

De dames E.M. Overzier en H.J.M. Schrijver
en de heren P.J. Beers en F. W esterkamp

Ambtenaren:

--

Griffier:

J. van den Bogaerde

Aanwezig:

De dames A.E. Kloosterboer (Kleurrijk
Langedijk), W. Koning-Hoeve (CDA), M.C.E.
Kuil (VVD), E.A. de Rijcke-Houkes
(GroenLinks) en J.D. Visser (Dorpsbelang
Langedijk) evenals de heren J.T. Bakkum
(Kleurrijk Langedijk), W. van Beek (VVD) –
vanaf 20.35 uur, D. Boonstra (HvL/D66),
A.J.L. Buis (Kleurrijk Langedijk), A.W . Duijs
(Dorpsbelang Langedijk), de heer B.J.N.
Fintelman (CDA), A.T. Groen (CDA), H. de
Graaf (VVD), Th. Korver (PvdA) na de
toelating en de beëdiging, P. C. Kuilman
(VVD) vanaf 20.10 uur, G.P. Langedijk
(HvL/D66), G.J.E. Nijman (Dorpsbelang
Langedijk), de heer M.L. Reijven (PvdA) –
vanaf 21.40 u, N.J. van der W el (Kleurrijk
Langedijk) en N. Zwart (GroenLinks)

Afwezig:

Mevrouw E.M. van As (ChristenUnie)

RAAD
1. Opening
2. Vaststelling
agenda
3. Reconstructie
Bovenweg +
Voorburggracht

De voorzitter opent om 20.00 u de vergadering en heet de
aanwezigen welkom.
De agenda wordt conform vastgesteld.
De volgende personen nemen deel aan de beraadslagingen:
De heer Bruin (commissie Voorburggracht), de heer Kroeze
(Dorpsraad Sint Pancras), de heer Slort (bewoner Bovenweg),
mevrouw Ligthart (bewonerscommissie Bovenweg), mevrouw
Molenaar (bewonerscommissie Bovenweg), mevrouw V.d. Ende
(Dorpsplatform Oudkarspel), de heer Nederstigt (Kinderrijk
Langedijk), mevrouw Eenken (verkeersouder en moeder en de heer
Knol (bewonerscommissie Bovenweg).
Naar aanleiding van de gemaakte opmerkingen zegt de
portefeuillehouder mede in relatie tot de BDU gelden het volgende:




Voor wijziging van parkeren van west naar oost: overleg met de
provincie is noodzakelijk – ook bij spiegelen;
Geen asfalt maar klinkers is een gegeven;
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4. Sluiting

Plateaus aanleggen is een gegeven;
Als de raad nu niet via een motie met een uitspraak richting
college komt, bewandelt het college het normale traject met de
omwonenden, maar dat is dan wel kleinschaliger;
De kosten van het niet uitvoeren van de werken belopen
€ 900.000 -/- het BDU subsidie (€ 600.000);
Als het bestek zou worden gesplitst is een afkoopsom richti ng
inschrijver het gevolg.

De voorzitter sluit de vergadering om 23.00 uur. Het onderwerp wordt
opnieuw geagendeerd – na overleg met het presidium – op 25
november 2013. De CDA motie «Landverhuur» wordt eveneens
doorgeschoven.

M= motie
A = amendement
AS = algemene stemmen
V = voorstel

Aldus vastgesteld door de raad van de
gemeente Langedijk in zijn openbare
vergadering van 17 december 2013.
De voorzitter,

drs. J.F.N. Cornelisse
De griffier,

J. van den Bogaerde

2

