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Datum 9 januari 2019 
Aanwezig namens  
raadsfractie 

(VVD): Rijpstra 
(GL): Van der Hulst 
(D66): Hermsen 
(CDA): Sonneveld 
(PvdA): Kahlman 
(HvBNM): De Rooy 
(GDP): Kwekkeboom 
(CU): Blom 

Meesprekers Dhr. H. Klück 

Aanwezig namens college Schimmel 

Ambtelijke ondersteuning  Verbeek 
Du Pont 

Voorzitter Elderman 

Griffie Van Dongen 

  

Besproken items De voorzitter heet een ieder van harte welkom en licht de gang van zaken 
kort toe. De wethouder geeft een korte toelichting op het voorstel. 
Dhr. Klück geeft een toelichting, vooral over de breedte van het pad. 
GDP vraagt dhr. Klück naar de parkeerdruk. Dhr. Klück geeft antwoord. 
CDA vraagt dhr. Klück naar de participatie. Dhr. Klück geeft antwoord. 
VVD vraagt dhr. Klück naar het verkeer. Dhr. Klück geeft antwoord. 
De wethouder geeft een reactie op de opmerkingen van dhr. Klück. Dhr. Du 
Pont vult het aan. 
CDA vraagt naar de breedte van het pad en over de grintstroken en naar de 
soort woningen. 
GL vraagt naar de tekeningen over tuin en bouw. 
GDP vraagt naar de soort woningen. PvdA sluit zich hierbij aan, en vraagt of 
er niet meer woningen gebouwd kunnen worden op bedrijfsgebieden. 
VVD vraagt ook naar de soort woningen en naar bomen die de zon 
belemmeren. 
HvBNM vraagt naar vleermuizen.  
De wethouder gaat op de vragen in. Mevr. Verbeek en dhr. Du Pont vullen 
aan. 
VVD vraagt nader naar het aantal parkeerplaatsen. De PvdA vraagt nader 
naar het type woningen. 
De wethouder geeft een reactie. Mevr. Verbeek geeft een nadere toelichting. 
GDP vraagt om een tekening van het aantal parkeerplaatsen. 
D66 vraagt of het fonds voor woningen gemeente- of regio-gebonden is. 
CU vraagt naar schone grond. 

Toezeggingen college Wethouder zegt toe een nadere toelichting te geven op het fonds voor 
sociale woningen. 
Wethouder zegt toe de tekening over het aantal parkeerplaatsen te 
verduidelijken. 

Aanbevelingen per fractie 
verdere procedure 

VVD, CDA, PvdA, GDP: meningsvormende raad 
D66, GL, HvBNM, CU: besluitvormende raad 

 

 
 


