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Opening
Vaststellen agenda

Onderwerp:
Zl t7 / 702550 / Collegevoorstel verkeersontwerp Geversstraat
Besluit:
1. Het bijgevoegde ontwerp voor de verkeerskundige herinrichting van de Geversstraat

vast te stellen, met daarin de volgende belangrijkste veranderingen:
a) Bredere fietsstroken van !,7 m, uitgevoerd in rood asfalt, met een dubbele

markering'gescheiden' van de rijbaan;
b) Smallere rijstroken voor het gemotoriseerd verkeer;
c) Een vluchtheuvel ter plaatsevan devoetgangersoversteekplaats bij de Prins

HendriklaanAVilhelminapark, plus een nieuw en beter zichtbaar verkeerslicht;
d) Opheffen van de voorsorteerstroken voor linksaf slaan naar het Wilhelminapark en

naar de Prins Hendriklaan, om zo de genoemde vluchtheuvel te kunnen realiseren;
e) Extra straatverlichting bij de voetgangersoversteekplaatsen nabij de kruispunten

met de Prins Hendriklaan, De Kempenaerstraat en Terweeweg. Ook worden er, bij
de oversteken met zebrapaden, verlichte verkeersborden boven de weg
aangebracht;

f) Opheffen van de bushaltekom bij de De Kempenaerstraat, waardoor de oversteek
voor voetgangers korter wordt en het trottoir breder wordt;

g) Opheffen van het zuidoostelijke zebrapad op het kruispunt met de De
Kempenaerstraat;

h) Het andere zebrapad op het kruispunt met de De Kempenaerstraat wordt verlegd
zodat deze beter aansluit op het voetpad in de Endegeesterlaan;

i) Toepassen van geluidsreducerend asfalt.
2. ln te stemmen met een nadere uitwerking van het ontwerp tot bestektekening.
3. De nota beantwoording zienswijzen vast te stellen en aan betrokkenen toe te sturen.

Onderwerp:
Z/2O/ 135046 / WijzigingBSG R (toetredi ng Velsen)
Besluit:
f. in te stemmen met de toetredingvan de gemeente Velsen tot de

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland per l januari 2O2I,onder voorbehoud van
toestemming van de raad;

2. inte stemmen met de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling
Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland 2027, onder voorbehoud van toestemming
van de raad;

3. de raad voor te stellen om toestemming te verlenen aan het college van burgemeester
en wethouders om in te stemmen:

1. de toetredingvan de gemeente Velsen tot de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland
per ljanuari2O2t;

2. de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland
202r.

Onderwerp:
Z/2O/I3O570 / intrekken oude woonvisie
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Besluit:

De raad voorstellen het volgende te besluiten:

L De woonvisie 'Woonvisie 2025, samen investeren in karakter en kwaliteit'
(22 november 2}t6l in te trekken.

Onderwerp:
Z/2O/735430 / Regionale Omgevingsagenda 2O4OHartvan Holland, aan de slag met Hart
van Holland
Besluit:

1 De volgende wensen en bedenking op de Regionale Omgevingsagenda 2040, Aan de
slag met Hart van Holland bij de regio Holland Rijnland naar voren te brengen:

a. De gemeente Oegstgeest onderschrijft de noodzaak om onze economie en ons
vestigingsklimaat te versterken en dat verbeteren van de bereikbaarheid daar een
belangrijk element in is. Daarbij is het van belang om dit waar dit effectief kan zijn
lokaal of samen met buurgemeenten en onze regio onder de aandacht van het
provincie en rijk te brengen.

b. ln het kader van nieuwe ontwikkelingen vragen we aandacht voor een goede

bereikbaarheid voordat er wordt gebouwd met specifieke aandacht voor veiligheid
en milieueffecten (geluid en fijnstoffen)

c. Voor de verdere ontwikkeling van het Bio Science Park dat grenst aan de gemeente
Oegstgeest vragen wij aandacht voor duurzame ontwikkeling met goede ontsluiting
van het gebied. De ruimtelijke inpassing en overgang naar onze gemeente is van
groot belang met extra aandacht voor leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit dat we in
onderling overleg tot stand willen brengen.

d. De ontwikkeling van AKZO-NOBEL vanuit Teylingen mag niet leiden tot extra
milieubelasting die beperkingen voor ontwikkeling in de gemeente Oegstgeest
opleveren. Wijtreden hierover graag in overleg met de gemeente en eventueel de
regio om de effecten van de ontwikkeling af te stemmen.

e. De gemeente Oegstgeest herkent de rode draden in de Regionale
Omgevingsagenda. Daarbij vragen we extra aandacht voor de integrale afweging
tussen de specifieke onderdelen met een goede regionale afspraken over
ontwikkelingen op lokaal en regionaal niveau. Doel is om met de lokale
ontwikkelingen een belangrijke bÍjdrage te leveren aan de regionale ontwikkeling,
Dit vraagt vroegtijdig overleg en afstemming tussen gemeenten onderling en in de
regio.
De beoogde ontwikkeling van economie en woningbouw vragen dat de omvang van
de maatschappelijke voorzieningen meegroeit. Wij vragen in de omgevingsagenda
hier aandacht aan te besteden.
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6b 271834 Onderwerp:
Zl 20 / 136320 / Sam enwerki ngsm odel Servicepu nt7 1

Voorstel:
De raad met een raadsmededeling te informeren over het Samenwerkingsmodel
ServicepuntTl.
Besluit:
Afgevoerd.

Voorstel: Raadsinformatiebrief 15 september 2020lweek 38
Besluit: Raadsinformatiebrief vaststellen en toezenden aan de raad

Onderwerp: Collegeverslag + $s5;ultenlijst d.d. B september 2O2O

Besluit : Verslag en besluitenlíjst vastgesteld

Aldus vastgesteld in de vergadering van 22 september 2O2O,
burgemeester en wethouders van Oegstgeest
de secretaris de bu
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