Adviezen en conclusies commissie Ruimte en Infrastructuur 22 mei 2018
Aanwezig:

Afwezig:
Voorzitter:
B&W:
Overig:
Commissiegriffier:

1.

Larens Behoud - Bart Vos en Karel Loeff
Liberaal Laren - Jacqueline Timmerman-Hamers en Maria Klingenberg-Klinkhamer
VVD - Johan de Bondt en Hans Faas
CDA - Erwin van den Berg en Carel van Hest
D66 - Ellen Brakel en Andreas Grunwald
D66 - Yvonne Berghorst
Nico Wegter (D66)
Wethouder Ton Stam (VVD)
BEL Combinatie – Huub de Jong
Antoinette Kroon

Opening en vaststelling agenda
De vergadering wordt om 20.00 uur geopend, de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Berichten van verhindering: lid mevrouw Y. Berghorst.
Mevrouw Berghorst wordt vervangen door de heer A. Grunwald.
Spreekrecht aangevraagd bij:
- agendapunt 5, ’Opinienota’

2.

Vaststelling lijst adviezen en conclusies vergadering commissie R&I d.d. 13 februari 2018
De lijst van adviezen en conclusies van 13 februari 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld .
Mevrouw M. Klingenberg-Klinkhamer vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot de
MRA/fietspaden.
Toezegging wethouder: het antwoord zal de komende dagen naar de raads- en commissieleden worden
gestuurd.
Mevrouw E. Brakel vraagt naar de in de bijlage genoemde percentage van 40% met betrekking tot het
Rosa Spierhuis.

3.

Mededelingen
Mededeling wethouder Stam: de stuurgroep Crailo is vanmiddag bij elkaar geweest. Gesproken is over
de afvaardiging vanuit Laren, in werking treding GEM Crailo B.V. en aanstelling directeur.

4.

Meldingen portefeuillehouder m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
Geen.

5.

Opinienota
Inspreker:

-

mevrouw H. van Marle, bewoonster, zie bijlage
De commissie heeft het voorstel inhoudelijk besproken.
6.

Rondvraag
- De heer H. Faas verwijst naar ontvangen berichten betreffende zorgen van bewoners van de

-

-

Gooiersgracht met betrekking tot overlast als gevolg van in te richten HOV-station , en met
betrekking tot de gevolgen van komende geluidswal kant Eemnes.
Mededeling wethouder: thema HOV zal worden meegenomen naar aanstaande Stuurgroep.
De heer J. de Bondt verwijst naar de recente Provinciale “Omgevingsvisie”, en pleit voor een
bespreking ter zake in de commissie.
Toezegging wethouder: er zal een nota worden opgesteld. Het Presidium zal het vervolgtraject
nader bespreken.
Mevrouw M. Klingenberg-Klinkhamer vraagt aandacht voor het pad (bospaadje) langs de
hockeyvelden en het onkruid/wildgroei bij Frans Langeveldlaan 7.
Toezegging wethouder: er zal naar deze punten worden gekeken.
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-

-

-

Mevrouw J. Timmerman-Hamers vraagt naar de verkoop en bouwvordering van de Zijtak.
Mededeling wethouder: verkoop start volgende maand, bouw zal nog voor de herfst aanvangen.
Mevrouw J. Timmerman-Hamers vraagt om een verklaring waarom er al twee woningen niet
meer verkrijgbaar zijn.
Mevrouw E. Brakel vraagt naar informatie met betrekking tot de vergunning voor het terras en
het aantal parkeerplaatsen bij restaurant CHA! en mogelijkheid voor een informeel inloop
spreekuur/klankbordgroep voor RO.
Toezegging wethouder: we zijn bezig met het opstellen van een uitgebreide memo over
restaurant CHA! en komen hierop terug.
De heer B. Vos vraagt naar nadere statistische gegevens betreffende vergunningen bomenkap.
Wethouder waarschuwt voor relatieve zware belasting van ambtenaren om hieraan tegemoet te
kunnen komen

Sluiting
21.45
Vastgesteld in de commissievergadering van 19 juni 2018.
Voorzitter,

Commissiegriffier,

(De vergadering is per agendapunt te beluisteren via https://laren.raadsinformatie.nl/. Het besprokene
is terug te lezen in het aangekoppelde audiotranscript)
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