
toezeggingen 

Titel Tussentijdse voortgang aanpak bestemmingsplan Lagedijk nieuwe stijl.

Tekst toezegging Naar aanleiding van de presentatie over de aanpak bestemmingsplan
Lagedijk nieuwe stijl in de commissie Ruimte van 27 febnruari 2017 zegt de
portefeuillehouder toe dat de commissie tussentijds geinformeerd wordt.

Datum toezegging 27-02-2017

Toegezegd in Mededelingen in het kader van de actieve informatieplicht (commissie
Ruimte 27-02-2017 19:30)

Portefeuillehouder J.C.J. Beemsterboer (Wethouder)

Datum tussentijdse afdoening 18-04-2017

Titel Deelplannen openbaar gebied

Tekst toezegging Ph. Van der Veek zegt de fractie van de VVD toe dat de commissie voor de
volgende commissie Ruimte de deelplannen openbaar gebied krijgt.Het gaat
de fractie van de VVD met name om de onderhoudsplannen voor openbaar
groen en onderhoud trottoirs in de wijken.Stand van zaken voortgang d.d.
27-11-2017: Op vragen (raadsfractie VVD) vanuit de commissie Ruimte
inzake de beschikbaarstelling van dedeelplannen Openbaar Gebied
(onderhoudsplannen openbaar groen en trottoirs) kan het college uhet
volgende meedelen. Na het afronden van de ‘Realisatiefase’ is het
gegevensbeheer oporde. Vanaf dat moment kan een eerste meerjarig inzicht
worden gegeven voor hetnoodzakelijk beheer en onderhoud in relatie met
benodigde budgetten. En dit dan weer inrelatie met gemaakte of te maken
keuzes in het door de raad gewenste kwaliteitsniveau. Tentijden van de
begrotingsbehandeling 2019, verwachten we dus het eerste inzicht te
kunnengeven. Het opstellen van de deelplannen (meerjarige
onderhoudsplannen voor de diversekapitaalgoederen), zal daarna gebeuren.
Zie ook bijlage raadsinformatiememo 71.

Datum toezegging 27-02-2017

Toegezegd in Besluitenlijst en toezeggingenlijst (commissie Ruimte 27-02-2017 19:30)

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

Termijn afdoening voor commissie Ruimte van 18 april 2017

Verwachte datum afdoening 01-06-2018

Titel Provinciale gelden voor weidevogels

Tekst toezegging De ph. zegt toe dat hij nagaat hoe de provinciale regeling voor weidevogels in
elkaar steekt.

Datum toezegging 16-10-2017

Toegezegd in Besluitenlijst en toezeggingenlijst (commissie Ruimte 16-10-2017 19:30)

Portefeuillehouder J.C.J. Beemsterboer (Wethouder)

https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/331837/agenda/3198656
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/331837/agenda/3198656
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/331837/agenda/3198655
https://schagen.raadsinformatie.nl/beheer/evenementen/331885/agenda/3609452
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Titel Planning Weelweg 15

Tekst toezegging Ph. Beemsterboer geeft aan dat de planvorming m.b.t. Weelweg 15 nog loopt.
Hij zegt de commissie een nadere planning toe.

Datum toezegging 29-01-2018

Toegezegd in Besluitenlijst en toezeggingenlijst (commissie Ruimte 29-01-2018 19:30)

Portefeuillehouder J.C.J. Beemsterboer (Wethouder)

Titel Brand Lepelaar 35

Tekst toezegging Naar aanleiding van vragen van Duurzaam Schagen over de brand aan
Lepelaar 35 zal de mogelijkheid van een "noodroute tussen Fuut en Lepelaar"
in geval van calamiteiten bekeken worden.

Datum toezegging 29-01-2018

Toegezegd in Rondvraag voor de commissieleden (commissie Ruimte 29-01-2018 19:30)

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

Titel Aanpak park naast Spreeuwenlaan

Tekst toezegging In de commissie is ingesproken over een omheining langs het losloopveldje
voor honden ten noorden van de Spreeuwenlaan. Naar aanleiding hiervan
heeft de portfeuillehouder aangegeven dat een en ander zal worden
meegenomen bij de verdere aanpak van dit park. Toegezegd is dat de
commissie nog nader geinformeerd wordt over wat er (naast de aanleg van
een omheining) in dit park nog verder gaat gebeuren.

Datum toezegging 29-01-2018

Toegezegd in Rondvraag voor de commissieleden (commissie Ruimte 29-01-2018 19:30)

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