
VERSLAG OPENBARE FRACTIE VERGADERING  
DD. 20102016  
 
Aanwezig: Piet Dijkstra PD), Pim de Herder (PdH), Jeff Leever (JL) ,Peter C. 
Meijer(PCM), Jan Muntjewerf (JM)  en Jip Pankras (JP). 
Bestuur: Wilco de Groot (secretaris) 
 
Insprekers: Familie Akkerman en fam. Lombaard. 
 
1, Opening door de voorzitter.. 
2. Verslag 1509: 

SHK wil geen grootschalige AZC!! De notatie in het verslag kan verwarring 
geven. Verslag kan met de correcties op de website gezet worden. 
 Actie: nogmaals naar kernbeheer over de Friese Weg, JL stuurt via Fixit een 
foto. 
 

3. Mededelingen: 
 
* PCM meldt dat de werkgroep biodiversiteit bijeen is gekomen en een plan heeft 
opgesteld. Beelvormende vergadering op 24 januari 2017. 
 
4. Insprekers: 
 
De families Akkerman en Lombaard leggen uitvoerig uit wat hen al jaren dwarszit.  
Zaken die onder de rechter (Hoge Raad) zijn, kunnen wij niet bespreken. 
Wel vragen die gaan over: 
a. handhaving van zaken uit de bestemmingsplannen/ruimtelijke ordening. Worden 
sommige inwoners anders behandeld dan deze families? 
b. De burgemeester is te spreken gevraagd, maar helaas geen contact. JP meent dat 
het de wethouder RO (Th. Groot) is die het aanspreekpunt is voor de gemeente. 
JP gaat deze zaken na en zal terugkoppelen naar de families. 
 
 
5. Raadsagenda 
 
Diverse zaken opgesomd door PdH en JP komen aan de orde. 
De vragen gaan 2-10 naar het College. 
Het grote probleem is het openbaar groen (ergernis inwoners); financieel zijn wegen 
en bruggen het grote probleem. 
Steunen wij een motie van de VVD om € 150000,- extra voor het Openbaar Groen te 
besteden? Is een nieuwe kernbeheerder wel handig? Extra geld ambtenaar? 
Er dient een bruggen en wegenplan te komen. De Raad dient kaders te stellen. 
Wij steunen Co Kamst die aangeeft dat de gebruiker/vervuiler opdraait voor de € 11 
miljoen. 
PD vraagt naar 11a: veel geld om oude bommen op te ruimen. Valt niets aan te 
doen. 
JL. vraagt of Incluzio subsidie krijgt voor Sportservice. De provincie geeft ook al. 
 



6. Rondvraag 
 
PdH: Hoe zit het met de 6ha op Wieringen?  

De Brede School in Hippo? Deze komt volgens de wethouder in de Irisstraat 
met daarbij een sporthal. Er komt een beeldvormende vergadering over. 

In Slootdorp schijnt geen ruimte te zijn voor een BSO. 
JL wijst op de mail van P. Bruijstens over de Hoofdstraat Dit ligt bij Theo Groot en er 
zal  binnen twee maanden uitsluitsel over komen. 
Vragen naar de stand van zaken. 
 
Volgende vergadering: 14-11 9.30-12.00 (Cultuurschuur, Burgemeesterskamer) 
17-11 Breezand (Bloemenlust) 
 

Bloemenlust Bar, Café, Eetcafé & Zalen Burgemeester Lovinkstraat 3 1764GA 
Breezandtel. 0223-756509 email: jan_veldman@me.com 

 

mailto:jan_veldman@me.com

