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VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING D.D. 23 OKTOBER 2014 VAN DE 

COMMISSIE BEHEER 

Vastgesteld in de vergadering van 13 november 

Aanwezig de leden: 

De heren El Aichi (CDA), Amand (Trots), Aynan (PvdA), Baaijens (Actiepartij), Berkhout 

(GroenLinks), Bloem (SP), Boer (VVD), Dreijer (CDA), Elbers (SP), Nederbragt (D66), Van 

den Raadt (Trots), Roduner (PvdA), Smit (OPH), Visser (ChristenUnie) en de dames Klazes 

(GroenLinks) en Sterenberg (VVD) 

 

Afwezig: Mevrouw De Leeuw (OPH) en mevrouw Van Zetten (D66) 

 

Mede aanwezig: 

De dames Van der Mede (griffier), Sikkema (wethouder) en de heren Van Haga (voorzitter) en 

Van der Hoek (wethouder) 

 

Verslag: Mevrouw Van de Belt 

 

 

1. Opening en mededelingen van de voorzitter 

De voorzitter opent om 17.00 uur de vergadering en heet iedereen welkom. 

 Er is bericht van verhindering van mevrouw De Leeuw en mevrouw Van Zetten. De heer Bloem 

komt wat later. De heer Smit vervangt mevrouw De Leeuw. 

 

2. Spreekrecht voor belangstellenden 

De heer Rouwhorst spreekt in over het snoeien, rooien en herplaatsen van bomen. Schalkwijk is in de 

jaren 60 opgezet en daar zijn snelgroeiende bomen aangeplant om de leefomgeving vrolijker te maken. 

Die bomen zijn te groot en te breed geworden, nemen veel licht weg en groeien tegen de balkons aan. 

In Meerwijk ontnemen de bomen al het uitzicht. De verschillende windhozen hebben ervoor gezorgd 

dat verscheidene bomen omgewaaid zijn. De heer Rouwhorst heeft dit aangekaart bij de wijkraad en is 

meegelopen met een wijkschouw. Hij is bekend met het snoeiplan. Slechts eens in de vijf jaar zou er 

gesnoeid worden, maar dat is nog nooit gebeurd. Hij vraagt aandacht voor dit probleem. Ook de 

bewonerscommissie van Elan Wonen houdt zich hiermee bezig. Zijn uitgebreide brief stelt hij in 

handen van de griffier. 

De voorzitter bedankt de heer Rouwhorst voor zijn bijdrage. 

 

3. Inspreken voor burgers op de conceptprogrammabegroting i.h.b. programma 5 en 

programma 4.1, deel 3 

Er zijn geen insprekers. 

 

4. Vaststellen agenda 

De Actiepartij heeft aangegeven de beantwoording van de artikel 38-vragen over windmolens vanavond 

van de agenda te willen halen. Dit onderwerp hoort in feite meer thuis bij de commissie Ontwikkeling. 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

5. Conceptverslagen van de commissie Beheer d.d. 25 september 2014 en van de raadsmarkt 

De verslagen van de commissie Beheer en van de raadsmarkt d.d. 25 september worden ongewijzigd 

vastgesteld. 

 

6. Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

Er is een rondvraag. 



Verslag van de Commissie Beheer,  
gehouden op 23 oktober 2014 

2 

Wethouder Sikkema deelt mee dat er geen schriftelijke zienswijzen meer zijn binnengekomen op de 

Beheer- en onderhoudscontracten. Ze heeft de zienswijzen uit de twee commissies opgenomen in een 

brief die dinsdag naar het college gaat en vervolgens naar de raad. 

De twee diensten Milieudienst IJmond en Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied moeten op termijn 

gaan samenwerken, maar de tarieven van de Omgevingsdienst Noordzeekanaal zijn hoger dan die van 

Milieudienst IJmond en dat bemoeilijkt de samenwerking. De mogelijkheid wordt bekeken om op basis 

van de inhoud twee pilots te doen. 

 

7. Herijking dierenwelzijnsbeleid 

De heer Beneker Kolmer is verheugd over het feit dat de gemeente de subsidie aan de 

Dierenbescherming in vier jaar tijd verdubbelt. De PvdD heeft een heel helder standpunt over het 

gebruik van wilde dieren in circussen, die immers niet kunnen voldoen aan de behoeften van deze 

dieren. De staatssecretaris werkt aan een nieuw wetsontwerp over dit onderwerp, maar dat vergt nog 

tijd. Hij hoopt dat de gemeente Haarlem haar voorkeursbeleid uitspreekt voor circussen die niet werken 

met wilde dieren. Haarlem zou geen vee-industrie kennen. Hij hoopt dat de gemeente wil kiezen voor 

een Meatfree Monday. Dat is goed voor het dierenwelzijn en voor de duurzaamheid, want de vee-

industrie levert immers een grotere bijdrage aan het broeikaseffect dan het gebruik van fossiele 

brandstoffen. Desgevraagd licht hij toe dat zijn standpunt over circussen ook geldt voor dierentuinen en 

voor kinderboerderijen, hoewel hij weet dat die laatste veel zwerfdieren opnemen. Als 

kinderboerderijen voldoen aan de behoeften van de dieren, kan hij erin meegaan. De PvdD maakt zich 

hard voor alleen opvang van dieren in dierentuinen die ergens in de knel zijn gekomen. 

De voorzitter bedankt de heer Beneker Kolmer voor zijn bijdrage. 

 

Mevrouw Klazes is heel blij dat de jaarlijkse subsidie is verhoogd. De nota is wat mager en vraagt 

uitbreiding, bijvoorbeeld met de punten die zojuist in de inspraak naar voren werden gebracht. In de 

nota is sprake van een jaarlijkse subsidie, maar het betreft een gemeentelijke verantwoordelijkheid en 

dit bedrag hoort dus thuis in de begroting. 

De heer Baaijens benadrukt dat de Dierenbescherming al jaren kampt met tekorten. De 

Dierenbescherming voert het werk uit dat gedaan moet worden en dus zou de gemeente het bedrag in 

één keer moeten ophogen tot het benodigde bedrag en dat zou niet in tranches moeten verlopen. Hij 

oppert een mantelovereenkomst met de Dierenbescherming te sluiten. 

 

Wethouder Van der Hoek verduidelijkt dat de actualisatie is gedaan op basis van de vermelde 

actiepunten. Het gebruik van vleeswaren in de kantine is opgenomen in het staande beleid. Het college 

heeft gekeken naar wat er in Haarlem nodig is. Het staat gewoon in de begroting. De middelen van 

Haarlem zijn beperkt. De verhoging is niet te schamel; die is in goed overleg vastgesteld. Dat geldt ook 

voor de fasering tot 195.000 euro jaarlijks. Het college ziet geen mogelijkheid dit anders te regelen. Een 

ander model is afrekening per dier, maar dan weet je niet precies wat je kosten zijn. 

Mevrouw Klazes houdt ruggespraak met professionals en komt indien nodig met een motie. 

De voorzitter concludeert dat dit punt voldoende is besproken. 

 

8. Herstellen Buitenrustbruggen 

De heer Berkhout geeft aan dat dit onderwerp al eerder in de commissie is behandeld, maar er resten 

nog enkele vragen: de situatie rond de Mariatunnel, hoe de raad een dergelijk stuk aangeleverd wil 

krijgen en de resterende technische vragen. Die technische vragen zijn gisteravond in een technische 

sessie afgehandeld en daarover zou hij het nu niet meer willen hebben. 

De heer Boer ontvangt graag de antwoorden op de technische vragen. Hij begrijpt niet dat het stuk 

twee weken geleden niet behandeld kon worden, want het bevat nu geen enkele toegevoegde 

informatie. 

De heer Berkhout wil vandaag de politieke discussie voeren en kijken hoe de raad bij dit soort grote 

projecten de stukken aangeleverd krijgt. 
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De heer Smit verbaast zich eveneens. Hij heeft technische vragen gesteld en hij zou de kosten van 

engineering en de goede verwerking van omgevingskosten nu juist wel willen bespreken. Alleen het 

dekkingsdeel bespreken vindt hij ontoereikend. 

De heer Berkhout schetst hoe hij stukken aangeleverd zou willen krijgen. Variant 2 vraagt om 

4,65 miljoen euro, maar in het IP staat slechts een bedrag gereserveerd van 4 miljoen euro. In tijden van 

bezuiniging vormt dat een financieel risico en daarover dient de raad zich te buigen. Die 650.000 euro 

komt terug in het geval van de Waarderbrug, die wordt gedekt uit de pot voor groen, of bij een 

aanvullend bedrag bij de Waarderhaven. Fascinerend. De vraag ligt voor of de raad wil dat een IP alles 

dekt, of dat zaken voor een bepaald bedrag moeten, of dat de raad stapsgewijs wordt meegenomen in de 

posten in de lopende begroting waarvan het ten koste gaat, zoals in dit geval. Anders ontstaat er een 

soort carte-blanchescenario en dat zou de raad niet moeten willen. Hij hoort graag hoe de andere 

partijen daartegenover staan. De gemeente krijgt meer de regierol en daarbij gaat het niet meer om 

details. In tijden van bezuiniging wordt het wel heel urgent om scherp te weten waar die prioritering 

vandaan komt. Daarin wil hij tijdig worden meegenomen. GroenLinks vindt het nu goed, mits ze de 

toezegging krijgt die prioritering te ontvangen. Komende stukken moeten anders worden aangeleverd. 

De heer Amand stelt dat meerwerk of minderwerk uit de begroting gehaald kan worden. 

De heer Smit begrijpt de logica niet dat de gemeente steeds meer op regiebasis gaat werken, waarbij de 

eindbedragen niet helder zijn. Dat zou bovendien kunnen betekenen dat er telkens enorme verschillen in 

de eindbedragen kunnen ontstaan. Men zou er enorme posten kunnen bijramen om goed gedekt te zijn. 

De heer Berkhout stelt dat het een feit is dat de gemeente op regiebasis gaat werken. Daarmee neemt 

het detailniveau af. Hij hoort graag van OPH hoe die de stukken aangeleverd zou willen krijgen. 

De heer Smit benadrukt dat je zeker in een regiesituatie heel helder moet weten wat een project kost. 

Werken op regiebasis ontslaat de gemeente niet van haar financiële verantwoordelijkheid. 

De heer Visser meent dat de discussie over regie een andere keer moet plaatsvinden. Nu gaat het om de 

vraag of de raad akkoord gaat met een raadsvoorstel waarvoor nog geen volledige dekking is. 

De heer Berkhout beaamt dat dat de essentie is. 

De heer Nederbragt wijst erop dat in eerdere stukken terecht verwezen werd naar een motie uit 2011 

waarin nadrukkelijk gevraagd werd bij besluitvorming rond deze bruggen de discussie over de 

Mariatunnel te betrekken. Er is geen uitgebreide discussie gevoerd over de relatie tussen de twee 

projecten, maar de tunnel wordt wel genoemd in het raadsstuk. Hij vraagt de commissie of die zich nu 

voldoende geïnformeerd acht en of de relatie nu voldoende duidelijk is om de keuze voor variant 2 te 

kunnen maken. D66 betreurt het dat die discussie niet heeft plaatsgevonden, maar ze begrijpt ook wel 

dat die Mariatunnel de komende twintig jaar niet wordt aangelegd. De eerste verkenning is 

waarschijnlijk in januari gereed en D66 zou die uitkomst toch wel graag betrekken bij de keuze. De 

heer Nederbragt hoort graag van de wethouder waarom dit stuk nu ter besluitvorming voorligt. Hij is 

ook benieuwd naar hoe de wethouder aan de motie wil voldoen. 

De heer Smit heeft eerder aangegeven dat een aantal essentiële elementen niet goed in het voorstel 

staat. Bij veel nieuw en weinig oud zouden engineerkosten toch lager moeten worden. Dat is nu niet 

uitgezocht. De vraag ligt voor of je een Waarderhaven, een Waarderbrug of een Buitenrustbrug wil. De 

commissie moet aangeven dat het college dit voorstel moet terugnemen om het volledig te 

documenteren en met dekking te komen. OPH neemt geen genoegen met een onvolledige dekking. 

De heer Amand beaamt dat de gemeente geen geld kan uitgeven dat ze niet heeft. 

De heer Boer spreekt zijn teleurstelling uit in de wethouder. De raad heeft dit stuk tijdens de 

raadsvergadering teruggehaald, maar het is wel degelijk noodzakelijk om die bruggen aan te pakken. 

Twee raadsleden gaan daarover in gesprek met de wethouder; ook over de Mariatunnel; ook over de 

dekking. En nu is er niets gebeurd. De raad is nu net zo ver als enkele weken geleden. 

De heer Roduner onderschrijft in grote lijnen de opmerkingen van de VVD. De netto contante waarde 

is later teruggekomen om de varianten goed te kunnen beoordelen. Variant 2 is weliswaar iets duurder, 

maar heeft het voordeel open te kunnen bij windkracht 6 en de straat hoeft hierbij niet tweemaal te 

worden afgesloten. Over de Mariatunnel, die de eerste twintig jaar niet haalbaar is, moet op een ander 

moment maar een eerlijke en open discussie gevoerd worden. Hij had dat wel liever in het stuk gezien. 
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De dekking vormt het belangrijkste punt. Er ligt nu een stuk voor met onvoldoende dekking. De 

aanbesteding gaat pas volgend jaar definitief van start. Er is dus nog tijd om die dekking in te vullen. 

Hij is benieuwd naar de oplossing van de wethouder. 

De heer El Aichi stelt dat er dekking moet worden gevonden voor die 650.000 euro. Daarop verwacht 

hij een antwoord van de wethouder. 

De heer Baaijens ziet de noodzaak om de bruggen aan te pakken, maar de Actiepartij deelt de mening 

van de andere fracties. De heer Baaijens is benieuwd naar de oplossing van de wethouder. 

De heer Visser sluit zich aan bij de woorden van de heer Baaijens. Hij verzoekt bijeenkomsten voortaan 

in BIS te melden. Als de ophaalbrug wordt vervangen, kan misschien gelijk de fietsstrokenbrug worden 

vervangen door fietspaden. 

 

Wethouder Sikkema hoort de teleurstelling in de commissie. Kennelijk bestaat er verschil van inzicht 

over de reden waarom het stuk van de agenda werd gehaald. Een aantal raadsleden vond het te snel 

gaan de vorige keer. Ze had niet het idee dat het stuk moest worden aangepast maar dat er meer 

discussie gewenst werd. Er zijn veel technische vragen gesteld en beantwoord. Ze zorgt ervoor dat de 

beantwoording nog een keer wordt doorgestuurd. Bij het werken in regie moet de gemeente uiteraard 

helemaal scherp hebben waar welke kosten zitten. Vroeger werkte het college alles helemaal tot in 

detail uit. Het college heeft nu drie varianten op hoofdlijnen uitgewerkt en daarbij is een aantal criteria 

genoemd. Op basis daarvan vraagt het college de raad om in te stemmen met verdere uitwerking van 

variant 2. Dat wordt aanbesteed en dan wordt het tot in detail uitgewerkt en zijn de daadwerkelijke 

kosten helder. Het college heeft heel transparant willen zijn en heeft daarom nu al aangegeven dat het 

misschien 650.000 euro duurder wordt. Daarvoor is geen dekking, maar het college wil de 

daadwerkelijke kosten eerst afwachten. Daarmee komt de wethouder terug. 

De Mariatunnel had beter uitgewerkt kunnen worden in het raadsstuk. Dat had meer recht gedaan aan 

de motie. Naar aanleiding van vragen van D66 heeft de wethouder daarop wel een reactie gegeven. 

Haarlem is bezig met een studie naar de Mariatunnel, maar ze heeft daarvoor de komende jaren geen 

geld. Het is niet zo dat de bruggen verdwijnen als de tunnel er komt. Over die bruggen loopt het HOV 

en het bestemmingsverkeer naar die wijken. Het zijn twee parallelle trajecten. 

De heer Smit leest dat de kosten van variant 3 lager kunnen uitvallen omdat een groter deel nieuw is, 

terwijl de kosten van engineering hoger zijn geraamd. Alvorens een dergelijk traject in te gaan dient 

helder te zijn of het ramingsbedrag juist is. Weet je dat niet, dan vergt dat verder ambtelijk onderzoek. 

Wethouder Sikkema zegt toe dat de technische beantwoording van gisteravond ook naar de raad komt. 

Als de raad nu alleen die 4 miljoen euro beschikbaar wil stellen en bij de kadernota de rest, dan kan het 

college nu verder. 

De heer Boer beseft dat kostenoverschrijdingen zich altijd kunnen voordoen, maar de raad moet nu een 

keuze maken voor een brug van 4 miljoen euro of 4.650.000 euro. Voor die laatste keuze moet de 

wethouder met een dekking komen. De VVD wil graag dat die bruggen worden aangepakt, maar de 

wethouder moet kiezen en dan kan de raad ook een keuze maken. 

De wethouder gaat uit van 4 miljoen euro. Ze bekijkt of die eventuele 650.000 uit het IP kan. Als dat 

niet lukt, dan kan een ander groot project een jaar naar achteren worden geschoven. Uiteraard komt ze 

daarmee eerst terug naar de raad. 

De heer Boer wil de stukken niet meer zo aangeleverd krijgen zoals dat nu is gebeurd. De wethouder 

brengt de VVD in een lastig parket, want er is geen dekking. 

De wethouder beaamt dat stukken niet meer op deze wijze naar de raad mogen komen. Daarvoor zal ze 

waken. 

De heer Smit meent dat de gemeentelijke begroting anders moet worden opgesteld als de gemeente 

meer op regiebasis gaat werken. Dan moet er een stelpost Regiereserve komen. 

De heer Berkhout is blij met de toezegging dat raadsstukken zo niet meer naar de raad komen. Hij 

hoort graag hoe het college het dan wel gaat doen en hoe de wethouder de commissie daarin meeneemt. 

De heer Boer vindt het stuk niet behandelrijp. Dat is ook de mening van de heer Smit en de heer 

Amand. 
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De heer Berkhout kan leven met de toezegging. Het stuk kan wel naar de raad. Ook de heren 

Nederbragt, Visser en Elbers zijn van mening dat het stuk naar de raad kan. 

De heer Roduner en de heer Dreijer nemen het stuk mee terug naar de fractie. 

De voorzitter concludeert dat dit raadsstuk onder voorbehoud als bespreekpunt naar de raad gaat. 

 

9. Raadsnota kredietaanvraag quick win Prins Bernhardlaan 

De heer Visser is blij dat de subsidie is binnengehaald. Hij vraagt of de wethouder ervoor kan zorgen 

dat het asfalt wordt teruggebracht op het stuk tegelfietspad aan de oostzijde van het kruispunt en op het 

midden op de Prins Bernhardlaan. 

Wethouder Sikkema gaat haar best doen. 

De voorzitter constateert dat dit punt als hamerstuk met stemverklaring naar de raad gaat. 

 

10. Bestuursrapportage 1214-2 (programma 8 en 9) 

De heer Roduner ziet dat slechts 70% van de ramingen in het IP wordt gerealiseerd. Hij hoort graag 

hoe de wethouder ervoor gaat zorgen dat de realisatie meer in lijn komt met de afspraken. Bij de 

toelichting op de Buitenrustbruggen staat een negatieve smiley. Dat vergt een uitleg, want die 

Buitenrustbruggen zouden sowieso pas worden aanbesteed in 2015, 2016 en 2017. 

De heer Boer betreurt de vertraging van het HOV naar Haarlem-Noord en hij informeert naar de 

samenwerking met de provincie. Eerder werd hem 91% realisatie van het IP beloofd. Hij hoort graag 

hoe dat zit. Uit de reserve Beheer en onderhoud wordt 700.000 euro onttrokken en de jaren daarna 

kleinere bedragen. Die reserve is een spaarpot voor de toekomst. Daarop krijgt hij graag een toelichting. 

Wethouder Sikkema beantwoordt de technische vragen schriftelijk. Zes weken geleden heeft ze een 

goed gesprek gevoerd met gedeputeerde Post. Op ambtelijk niveau wordt nu bekeken welke 

maatregelen getroffen worden voor het HOV-Noord. Ze is blij dat de basis heel goed is. 

De voorzitter concludeert dat dit punt voldoende besproken is. 

 

11. Beantwoording vragen ex art. 38 RvO inzake ecologisch bermbeheer 

De heer Visser meldt dat de gemeente bij de Vondelweg te veel en te vroeg heeft gemaaid. Eind 2013 is 

een ecologisch beleidsplan vastgesteld met daarin uitgangspunten voor bermbeheer. Bloemrijke bermen 

zou men pas na 15 juni maaien. Toch werd er begin juni al gemaaid. De berm bij de Vondelweg is nota 

bene speciaal ingezaaid. Op meer plekken in de stad wordt én gezaaid én te vroeg gemaaid. Het zou te 

maken hebben met de verkeersveiligheid, maar dan had er gewoon niet gezaaid hoeven worden. Hij 

verzoekt de wethouder erop toe te zien dat de maaimachines komend voorjaar conform het beleidsplan 

vaker binnen blijven staan. Personeel zou zich nuttig kunnen maken met het opruimen van zwerfafval 

of onkruidbestrijding. 

Mevrouw Klazes voorziet dat dit probleem zich vanzelf oplost als het onderhoudsniveau in 2015 naar 

beneden wordt bijgesteld. 

 

Wethouder Sikkema weet dat er af en toe fouten worden gemaakt. Communicatie en afstemming 

hebben absoluut haar aandacht. In verschillende gebieden spelen echter verschillende belangen en ze 

roept de heer Visser op haar te benaderen zodra zich iets vreemds voordoet. De voorvallen die net 

werden genoemd zijn haar onbekend. Bij klaprozen is het zo dat die snel weer verdwijnen, zeker als de 

grond niet bewerkt wordt. Dit jaar was het heel mooi weer in het voorjaar, waardoor alles enkele weken 

vroeger in bloei stond. Het ecologisch beleid staat voorop. Daarop stuurt de wethouder absoluut. Vanaf 

volgend jaar wordt er anders gewerkt. Dan gaat het om de beeldkwaliteit. 

 

12. Beantwoording vragen ex art. 38 RvO inzake windmolens 

Dit punt is van de agenda afgevoerd. 
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13. Rondvraag 

De heer Visser wijst op de brugopeningstijden vanaf 18.00 uur. Dan is het nog volop spitsuur. Hij zou 

de tijd graag opgeschoven zien naar 19.00 uur. Zo nodig overweegt hij een motie. 

Wethouder Sikkema verduidelijkt dat dat niet kan. Haarlem kent de Staande Mastroute, de ruim 

100 km lange vaarweg tussen Amsterdam en Willemstad, en daarbij geldt dat die route binnen 24 uur te 

bevaren moet zijn. Haarlem kan openingstijden niet eenzijdig wijzigen. Boten in de file is ook niet 

wenselijk. 

 

De heer Berkhout informeert naar het mogelijke aanbestedingsvoordeel van de Waarderhaven. 

Wethouder Sikkema geeft aan dat burgemeester Schneiders deze vraag schriftelijk voor de raad zal 

beantwoorden. 

 

De heer Berkhout informeert naar de actuele cijfers van het aantal bomen binnen de gemeente. 

Wethouder Sikkema e-mailt het bomenoverzicht van 2010 tot 2013. 

 

De heer Amand brengt in herinnering dat er een speelplaats voor de jeugd zou komen bij het 

Deliterrein. Nu hoort hij dat daar bouwplannen zijn. 

Wethouder Sikkema legt uit dat die bouwplannen er al heel lang zijn, maar die zijn uitgesteld. 

Daardoor kan dit terrein tijdelijk voor iets anders gebruikt worden. 

 

De heer Amand hoort dat bewoners bij 023 straks een vignet of vergunning nodig hebben om te 

parkeren. 

Wethouder Sikkema licht toe dat allerlei mensen van het ziekenhuis daar – gratis – parkeren, want bij 

het ziekenhuis kost het geld. Buurtbewoners hebben hierom verzocht; dit is in samenspraak met de 

buurt gebeurd. Ze komt terug op wat er met nieuwe bewoners is besproken. 

 

De heer Amand hoort graag meer over het Actieplan Omgevingslawaai Haarlem, vastgesteld in 

februari 2013. 

Wethouder Sikkema memoreert dat de raad onlangs heeft gesproken over het beperken van dat 

omgevingsgeluid. Haarlem heeft relatief weinig (over)last van Schiphol. Haarlem neemt wel deel aan 

een overleg. Met Schiphol zijn contacten. 

 

De heer Boer vraagt of er schot zit in de offerte voor vuilnisbakken. 

Wethouder Sikkema weet dat de vraag is uitgezet. Ze gaat erachteraan. 

De heer Boer heeft gelezen dat mensen met een tweeassige aanhanger het milieuplein niet mogen 

oprijden. Hij is wel nieuwsgierig naar de reden. 

Wethouder Sikkema komt hierop schriftelijk terug. 

 

De heer Aynan complimenteert de wethouder naar aanleiding van zijn vorige rondvraag over het 

stoplicht. Dat was de dag daarop ogenblikkelijk gerepareerd. 

 

14. Agenda komende commissievergadering 

 Brief Molenwijk, het liefst in samenhang met de lijst onderhoudsprioriteiten – op verzoek van de 

SP 

 Stand van zaken fietsbeleid – op verzoek van GroenLinks en de ChristenUnie 

 

15. Sluiting 

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn inbreng en sluit de vergadering klokslag 19.00 uur. 

 

 


