Verslag vergadering projectgroep Ruimtelijke Ordening en
Verkeer
Datum 24-05-2022
Locatie: wijkberaad Kom Loosduinen, Abdijkerk
Aanwezig:
Wouter van Elst, Nicky van Spronsen, Koos Oudshoorn, Frits van Gaans, Peter van
Meeten Herman van den Muijsenberg, Bert van de Valk, Peter Vialle, Jan Janssen, Annemieke
Knoester, Will Bianchi en Frans van Helvensteijn.
Opening van de vergadering door de voorzitter. Gastvoorzitter van de vergadering is Kom Loosduinen en deze wordt vertegenwoordigd tijdens deze vergadering door Koos Oudshoorn en Frits
van Gaans
Aktielijst

24-052022
24-052022

24-052022

24-052022
24-052022
24-052022
24-052022

Onderwerp
Besluit: voortgangslijst zal vanaf nu projectenlijst worden genoemd.
Projectenlijst:
Duidelijk is dat de lijst moet worden aangevuld met nieuwe projecten. De input hiervan
zal worden aangeleverd door de diverse
wijkberaden.
De lijst zal opnieuw worden besproken in de
volgende vergadering van 28 juni 2022
Gelieve bestanden aan te leveren in word
conform de huidige projectenlijst anders kan
de input niet verwerkt worden in de lijst.
Vergunningen aangevraagd in Kom Loosduinen:
5 zijn een aantal vergunningen aangevraagd
voor bouwwerkzaamheden. Kom Loosduinen heeft hier vragen over. Nicky zal de
contactgegevens van de omgevingsmanager
delen met Kom Loosduinen.
Offers-pand

Eigenaar
Allen

Francien de Hoop uitnodigen voor komende ROV vergadering.
Brandweer uitnodigen inzake elektrische
voertuigen.
Tulapad:
Will Bianchi zal foto’s delen met nicky die
zorgt dat Rony Zwarts deze zal ontvangen.

Nicky

Leden ROV
nicky

Actie en stand van zaken
Besluit is genomen.
Afgerond.
Doorlopend agendapunt
Updaten van de projectenlijst door alle wijkberaden.

Nicky

Contact gegevens delen
omgevingsmanager met
Kom Loosduinen
Afgerond.

Nicky

Uitnodigen projectleider
inzake Offers. Afgerond.
Francien kan niet aanwezig zijn. Wordt vervolgd.
Lopend.

DB
Will en
Nicky

Rony heeft de foto’s ontvangen.
Terugkoppeling 28 juni.

Mededelingen:



Volgende vergadering vindt plaats in SV Houtwijk en zal Houtwijk gastvoorzitter zijn
Extra mededeling die niet is besproken in de vorige vergadering :Nicky van Spronsen vertrekt bij de Commissie Loosduinen en start per 1 augustus bij een andere werkgever.

