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AFSPRAKENLIJST OPENBARE VERGADERING
Commissie
Datum
Plaats
Aanvang/einde
Voorzitter
Raadsadviseur

:
:
:
:
:
:

Stedelijke Ontwikkeling en Beheer
22 november 2018
Purmersteenweg 42 te Purmerend
19.30/23.17 uur
mevrouw N. Saaf
mevrouw E. de Haan

Aanwezig: de dames H. Aslander (Stadspartij), S. Soenjoto, (PVV) en M.I. Welbergen
(GroenLinks);
en de heren J.C.T. Adolfs (PvdA), F. Beijert (GroenLinks), P. Blokzijl (D66),
A.W. Boer (Leefbaar Purmerend), B. Buskoop (SP), R. van Dongen (PVV),
B. van Elden (VVD), H.J. Grader (Ouderenpartij AOV Purmerend), T.H. de la Haye (SP),
M.C. Intres (D66), T. de Jong (D66), P. Khoe (PvdA), F.A. Koot (CDA),
C.S.J. Lageveen (Stadspartij), P.J.E. Misdorp (Leefbaar Purmerend),
B. Meulenberg (Stadspartij), T.J.F.I.M. Neep (Ouderenpartij AOV Purmerend),
T.C. Roeleveld (VVD), M. Segers (CDA), J.H. Tulleners (Leefbaar Purmerend),
C. van Urk (Ouderenpartij AOV Purmerend), P. Verkroost (CDA) en W.T. Wilschut (SP);
Voorts: mevrouw E.S. Tijmstra (wethouder) en de heren M.T.A. Hegger (wethouder)
en T. Kroese (wethouder);
Verslaglegging: mevrouw B.M.M. Hoekstra.
De voorzitter heropent de vergadering die gestart is op woensdag 21 november en heet allen
van harte welkom.
11: Ter advisering: Parkeermaatregelen Verkeersplan Purmerend 2040
Er zijn twee insprekers.
Wethouder Tijmstra neemt de suggestie mee om te kijken of er in de omgeving van het
stadhuis op korte termijn een tijdelijke parkeervoorziening kan worden gerealiseerd als
overgangsperiode tussen het sluiten van parkeergarage ’t Lammetje en nieuwe
ontwikkelingen.
De fracties van CDA, D66, Ouderenpartij AOV Purmerend, PvdA en Stadspartij adviseren
om in te stemmen met het voorstel.
De fractie van PVV adviseert om niet in te stemmen met het voorstel.
De fracties van GroenLinks, Leefbaar Purmerend, SP en VVD nemen het voorstel mee terug
naar de fractie.
Hamerpunt raad: nee.
12: Ter advisering: Gecoördineerde vaststelling bestemmingsplan ‘De Looiers 2018’
ten behoeve van het oprichten van twee woontorens en een tuinmuur ter plaatse van
Purmersteenweg 1-3
Er zijn zeven insprekers.
De fracties van GroenLinks en SP nemen het voorstel mee terug naar de fractie.
Alle overige fracties adviseren om in te stemmen met het voorstel.
Hamerpunt raad: ja
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14: Ter advisering: Aanpassing randvoorwaarden (hoogtes) Ambitiedocument
Wagenweggebied
Er zijn vier insprekers.
De fracties van CDA, D66, Ouderenpartij AOV Purmerend, PvdA, Stadspartij en VVD
adviseren om in te stemmen met het voorstel.
De fracties van Leefbaar Purmerend, PVV en SP adviseren om niet in te stemmen met het
voorstel.
De fractie van GroenLinks neemt het voorstel mee terug naar de fractie.
Hamerpunt raad: ja.
13: Ter advisering: College vraagt de Raad in te stemmen met de voorgenomen
grondverkoop Purmersteenweg 13
De fracties van CDA, D66, Ouderenpartij AOV Purmerend, PvdA en Stadspartij adviseren
om in te stemmen met het voorstel.
De fracties van GroenLinks, Leefbaar Purmerend, PVV, SP en VVD nemen het voorstel mee
terug naar de fractie.
Hamerpunt raad: nee.
15. Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.

