
 

Besluitenlijst  
 

   

 Commissie beheer 

 Datum: donderdag 12 oktober 2017 

 Aantal bezoekers: 7 

 Aantal sprekers: 2 

 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

2.  Spreektijd voor belangstellenden (over niet op de agenda staande onderwerpen) 

3.  Vaststellen van de agenda 

4.  Vaststellen concept verslag van de commissie beheer van 21 september  

Cie Beheer 12 oktober 2017: verslag commissie Beheer 21 september 2017 zonder wijzigingen 

vastgesteld. 

(2016/516241) 

5.  Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

6.  Vaststellen Definitief Ontwerp Herinrichting Zaanenstraat 

Cie beheer 12 oktober 2017: voldoende besproken; er is een toezegging gedaan (2017/475799) 

(2017/295711) 

 

   Toezeggingen - In gesprek met bewoners over DO Zaanenstraat over aanpassen DO met 

betrekking tot de groenstrook; commissie informeren per brief over uitkomsten  

Bij de behandeling van het agendapunt Vaststellen Definitief Ontwerp Herinrichting 

Zaanenstraat zegt wethouder Sikkema toe in gesprek te gaan met de bewoners om het 

desbetreffende deel van het ontwerp, te weten de groenstrook,  meer aan te passen aan de 

wensen van de bewoners. Zij zegt toe, over de uitkomsten van dit gesprek en over de 

uitvoering van het DO op dit punt, de commissie te informeren middels een brief.  

 

(2017/475799) 

 

 

 

7.  Brief van wethouder d.d. 11 september .2017 aan cie beheer inzake Zwaardstraat 

parkeervergunningen en aanvullende brief van 3 oktober  

 

   Brief van wethouder Sikkema d.d. 3 oktober 2017 inzake Zwaardstraat parkeervergunningen 

aanvulling 

Cie Beheer 12 oktober 2017: wethouder trekt collegebesluit in; verder voldoende besproken 

(2017/448383) 

 

 

   Brief van wethouder d.d. 11 september .2017 aan cie beheer inzake Zwaardstraat 

parkeervergunningen 

Cie Beheer 12 oktober 2017: voldoende besproken 

(2017/414921) 

 

 

8.  Concept Raadsjaaragenda (RJA) 2018 

Cie Beheer 12 oktober 2017: voldoende besproken 

(2017/447594) 

 



 

 

 

 

 

 

/  

2 

 

 

 

9.  Motie 12.1 Halte aan de Halteafbraak 

Verzoekt het college: 
• Met een inventarisatie te komen van het gebruik van alle bushaltes in Haarlem 

• Deze voor te leggen aan de commissie beheer, zodat er een integrale afweging gemaakt kan 

worden tussen fijnmazigheid en doorstroming van buslijnen 

• Totdat deze afweging is gemaakt, geen haltes op te heffen 

(2017/177217) 

 

Cie Beheer 12/10/2017: voldoende besproken  

(2017/177217) 

 

 

 

10.  Motie 21.7 Verplaats de standplaats 

Verzoekt het College van B&W: 
-Om de huidige taxistandplaats in de Damstraat zo snel mogelijk te verplaatsen en een proef te 

houden in de Nauwe Appelaarsteeg. 

-En er tevens voor te zorgen dat deze nieuwe taxistandplaats goed zichtbaar is, door 

bijvoorbeeld bebording en lichtbalk; 

(2016/340753) 

 

Cie Beheer 12/10/2017: op verzoek van fractie Aynan niet besproken, betreft tussenbericht. 

Gewacht wordt op evaluatie.  

(2016/340753) 

 

 

11.  Rondvraag 

 

   Toezeggingen - Nagaan mogelijkheden steigerplekken voor mensen met een beperking 

Tijdens de rondvraag zegt wethouder Sikkema toe, op verzoek van de fractie Trots, na te 

gaan of er ook steigerplekken zijn danwel kunnen komen voor mensen met een beperking.  

 

(2017/475882) 

 

 

12.  Agenda komende commissievergadering(en), Jaarplanning en Actielijst 

 

   Jaarplanning commissie Beheer dd 12 oktober 2017 

   Actielijst commissie Beheer 12 oktober 2017 

 

De heer De Groot (D66) wijst erop dat er wederom op de jaarplanning en actielijst een aantal 

moties staat waarbij geen deadline genoemd staat. Hij ziet dat graag toegevoegd. 

 

 

13.  Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

I Afdoening vragen/actiepunten door en brieven van het College van  BenW 
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1.1   brief van wethouder Sikkema aan cie beheer d.d. 25 september 2017 over stand van 

zaken Schoterbrug 

 

Cie Beheer 12 oktober 2017 op verzoek D66 agenderen ontwerpkeuzes en onderhoudskosten 

 

II Ingekomen stukken 

 

2.1   G. Duppen; brief aan gemeenteraad over oversteekplaatsen Haarlem Noord 

Cie Beheer 12/10/2017: voor kennisgeving aangenomen 

(2017/441245) 

 

2.2   Email over verkeerssituatie Keizerstraat en Barrevoetestraat 

 

Cie Beheer 12 oktober 2017: commissie wil afschrift reactie aan bewoners over 

verkeerssituatie Keizerstraat en Barrevoetestraat 

(2017/436932) 

 

 

 

2.3   170927 Fiets parkeren in uw verkiezingsprogramma; info@wijkraadvijfhoek-

haarlem.nl 

Cie Beheer 12 oktober 2017: voor kennisgeving aangenomen 

(2017/439054) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


