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Voorzitter en commissiegriffier 
R.H. Rebel (voorzitter) 
E. Weyland (commissiegriffier) 
 

Commissieleden  
 

 VVD-fractie:  
J. Ribberink, J.W. Meijerman 

 

 Fractie Dorpsbelangen Huizen: 
J.B.R. Driessen, L. Schaap 

 

 CDA-fractie: 
mw. D.C. van Deutekom, R. Woudsma 

 

 D66-fractie:  
B. Schröder 

 

 PvdA-fractie:  
K. Gencer, N. Honing 

 

 GroenLinks-fractie: 
mw. M.E. Lemmens, mw. K.S. Rienstra 

 

 Fractie Leefbaar Huizen: 
mw. L. Veer-Thiel, R.W. de Bruijn 

 

 ChristenUnie-fractie: 
W. Doorn, L.M. Boonstra 
 

 SGP-fractie: 
R.J.C. Bource, G.J. Bosch 
 

Griffie/raadsadviseur 
J. Veenstra (raadsgriffier) 
 

College 
mw. M.L.C. Verbeek, R.G. Boom 
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Resumé van de openbare commissievergadering Fysiek Domein 
 
Datum:  maandag 1 juli 2019 
Aanvang:  20:30 uur 
Eindtijd: 23.45 uur  
Locatie:  Raadzaal gemeentehuis van Huizen 
 

 



 

 
Datum: 04-07-19 Blad: 2 
 

1. Opening 
 De voorzitter heropent de vergadering.  
 
6. Spreekrecht voor burgers 

De twee insprekers over het mobiliteitsplan krijgen bij agendapunt 7.3 het woord. 
 
7. Behandelpunten 
 
7.3 Mobiliteitsplan Huizen  

Mevr. Dries, inwoonster van de Tuinstraat, spreekt in over de verkeerssituatie op de Tuinstraat. Mevr. Dries 
beantwoordt enkele vragen. Dhr. IJkelenstam spreekt in namens de Groepspraktijk Huizen over de 
bereikbaarheid van de praktijk op de Kerkstraat in relatie tot de eventuele gedeeltelijke afsluiting van de 
fietsstraat voor het autoverkeer. Aansluitend geeft dhr. IJkelenstam antwoord op enkele vragen. 
 
Wethouder Boom beantwoordt vervolgens vragen van de fracties over uiteenlopende aspecten van het 
mobiliteitsplan, zoals de aanpak van enkele knelpunten, het fietsbeleid, parkeerplaatsen voor oplaadpunten, 
bevoorrading door het vrachtverkeer, de integrale visie op mobiliteit e.d. Op enkele technische vragen, zoals 
over regensensoren op verkeerslichten, zal worden teruggekomen.  
 
De meerderheid van de commissie heeft geen behoefte aan een onderzoek naar sluipverkeer van de A27 
door Huizen naar de A1.   
 
Het college neemt kennis van de wensen en bedenkingen van de commissie over het concept-mobiliteitsplan 
en neem deze mee in het vervolgproces.  
 
De voorzitter schorst de vergadering om 22.15 uur. 

 
7.5 Beleidsplan openbare verlichting 2020 - 2025  

De voorzitter heropent de openbare vergadering om 23.10 uur.  
 
 Wethouder Verbeek beantwoordt vragen over het beleidsplan, waaronder vragen over de kosten, het 

onderhoud, het aanlichten van gebouwen, en toekomstige ontwikkelingen zoals laadlichtmasten. Op de vraag 
over de wenselijkheid van lichtmastreclames in natuurgebieden komt wethouder Verbeek terug. 
 
De fracties van D66 en SGP stemmen in met het voorstel. De overige fracties nemen het voorstel mee terug 
naar de fractie, waarbij de VVD-fractie dat doet met een positieve grondhouding. Het raadsvoorstel zal als 
behandelpunt worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 11 juli 2019. 
 

8. Vaststellen toezeggingenlijst 
 
8.1 Toezeggingenlijst bijgewerkt tot en met de laatste raadsvergadering  

Besloten wordt om dit agendapunt niet te behandelen.  
 
9. Rondvraag en sluiting  

Wethouder Boom geeft antwoord op een vraag van dhr. Woudsma over de stand van zaken rond de 
herontwikkeling van het voormalige Blokkerpand. 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 23.45 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 11 september 2019 

 
De commissiegriffier, De voorzitter, 
 


