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AGENDA 
 

WIJKRAADVERGADERING 
d.d. 14-12-2022 

 

 

1. Opening en mededelingen 
○ Nieuwe flyers 
○ Inspraakperiode voorlopig ontwerp Spaarndamseweg (JGK-POL) 
○ Klankbordgroep herontwikkeling Sportweg 

 
2. Vaststellen agenda  

 
3. Ingekomen stukken / Uitgaande post 

 
4. Notulen voorgaande vergadering en actiepunten 

 
5. WBO 
 
6. Evaluatie thema avond betaald parkeren 
 
7. Startnotitie Actualisatie participatie/Van wijkraad naar wijkplatform 

 
8. Luchtkwaliteit: stikstofmetingen 

 
9. Rondvraag 

 
10. Sluiting 

De volgende vergadering is gepland op 11 januari 2023 om 20.00 uur.  
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Actienummer* Actiepunt Status Opmerkingen 

2021111001 Voortgang verkeersveiligheid Lopend  

2022020903 Update kruising JGK/Rijksstraatweg Lopend Bert-Jan zal Rina updaten, Rina zal 
daarna vragen stellen aan de 
Gemeente 

2022091403 Inspreken bij commissie beheer inzake 30km 
weg JGK. Jacqueline consulteert Bert-Jan. 

Lopend Gesproken met werkgroep. Jacqueline 
stelt brief op voor politiek. 

2022101202 Het thema “ de nieuwe democratie en de 
positie Wijkraden” monitoren  

Lopend  

2022101203 Bert-Jan zal volgende keer dieper ingaan op 
de leden van de projectgroep Orionzone-
Sportweg zoals Deka, Sint Jacob, 
projectontwikkelaar Hoorn Vastgoed 

Lopend Wordt doorgeschoven naar december 

2022110901 Bert-Jan neemt contact op met Rien Boon 
om status Windturbine te bespreken 

Nieuw  

2022110902 Pauline neemt contact op met de 
projectgroep voor de windturbine voor 
mogelijkheden betrokkenheid  

Nieuw  

2022110903 Er wordt gerefereerd naar een rapport 
waarin bewezen wordt dat betaald parkeren 
werkt. Dit rapport bewijst dit echter niet. 
Jacqueline gaat hier nog achteraan.  

Nieuw  

2022110904 Het stukje eenrichtingsverkeer op De 
Bavostraat lijkt niet meer opportuun. Dit was 
een tijdelijke maatregel in verband met de 
bouw. Bert-Jan stelt een vraag op Pleio. 

Nieuw  

2022110905 Ventweg Vondelweg met de verbinding naar 
de Vondelweg is niet altijd even duidelijk. 
Autoverkeer wordt middels een druppel naar 
de Vondelweg begeleidt, echter de druppel 
wordt in de winter weggehaald vanwege 
gladheid. Dit zorgt ervoor dat verkeer per 
ongeluk het fietspad rechtdoor pakt in plaats 
van de correcte route, naar de Vondelweg. 
Bert-Jan stelt een vraag op  

Nieuw  

 
*Actienummer bestaat uit datum vergadering (jjmmdd) en nummer actiepunt (xx) 
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