
toezeggingen 

Titel Groot onderhoud Sint Maartensweg

Tekst toezegging Naar aanleiding van de vraag over de verkeerssituatie en het onderhoud van
de Sint Maartensweg door de fractie van de VVD zegt de ph. toe om een
planning te overleggen. Voorts wordt toegezegd dat de gemeente contact
opneemt met de bewoners van de Sint Maartensweg en voorafgaand met
hen in gesprek gaat. In de oordeelsvormende vergadering van 19 juni zegt de
ph. voorts nog toe dat dat hij nagaat in hoeverre de aanpak van de Sint
Maartensweg voldoet aan het verzoek van de bewoners om het plan breder
aan te pakken door links en rechts van de toplaag parkeervakken in te richten
ivm opspattend grind en schade aan de voertuigen. In de begroting 2018 is
geen budget geraamd voor groot onderhoud. Mogelijk wel in 2019. Eén en
ander is afhankelijk van de prioriteitstelling. Betreft toevoeging toezegging
vanuit de raad van 3 juli 2018: N.a.v. de vraag van de heer Slijkerman over
brief 18 07 12 Sint Maartensweg zegt wethouder Heddes toe de raad op de
hoogte te houden over het groot onderhoud van de Sint Maartensweg. Er is
met bewoners gesproken en er liggen meer wensen dan alleen het vervangen
van de toplaag. Er moet gekeken worden of de wensen van de bewoners in
het budget en planning gerealiseerd kunnen worden.

Datum toezegging 15-05-2018

Toegezegd in Rondvraag (Oordeelsvormende vergadering 15-05-2018 19:30)

Portefeuillehouder J.J. Heddes (Wethouder)

Titel Besteding overschot Noorderkwartier

Tekst toezegging De ph. zegt toe dat hij in september 2018 met nadere informatie komt m.b.t.
de besteding van het overschot 2017 van het Noorderkwartier. 11 sept 2019
Presidium: Informatie wordt gecombineerd met werkbezoek aan
Noorderkwartier in jan 2019.

Datum toezegging 19-06-2018

Toegezegd in Mededelingen portefeuillehouders (Oordeelsvormende vergadering
19-06-2018 19:30)

Portefeuillehouder S.J.A. van der Veek (Wethouder)

Verwachte datum afdoening 25-01-2019

Datum tussentijdse afdoening 11-09-2018

Titel Bereikbaarheid brandweer

Tekst toezegging Naar aanleiding van vragen over de brand aan Lepelaar 35 is verzocht dit
onderwerp breder te trekken en te beoordelen of er binnen de gemeente
Schagen nog meer locaties zijn die bij calamiteiten beperkt bereikbaar zijn
voor de brandweer.

Datum toezegging 19-06-2018

Toegezegd in Toezeggingenlijst (Oordeelsvormende vergadering 19-06-2018 19:30)

Portefeuillehouder M.J.P. van Kampen-Nouwen (Burgemeester)
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