Verslag Economisch Overleg Wassenaar
Datum:

maandag 4 september 2017, 16.00 uur – 18.00 uur

Locatie:

Raadhuis de Paauw, Muzenzaal

Voorzitter:

Peter Römer

Aanwezig:

Wethouder Blommers, Peter Römer, Jaco van den Dool, Ad Zopfi (allen Ondernemend
Wassenaar, OW) Tiny van der Feltz (Centrumondernemers), Kimm Veurman (gemeente
Wassenaar), Joost van der Hulst (Bedrijfscontactfunctionaris)

Genodigd:

voor agendapunt 4; Wethouder Maat en Wouter Minkhorst

Afwezig :

Jack Luiten

Bijlagen:

- 1. Concept-verslag EOW d.d. 12 juni 2017
- 2. Actielijst 2017
- 3. Vergaderdata EOW 2018

1.

Opening (5 min)
Peter Römer opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2.

Mededelingen en vaststellen agenda (5 min)
•

Peter Römer voegt de komende punten toe aan de agenda:
Johan de Witstraat éénrichtingsverkeer: Tiny van der Feltz vertelt dat er klachten zijn van
winkeliers over minder omzet gevestigd aan de Luifelbaan. Er wordt nu gewerkt aan het goed
onderbouwen van de feiten.

•

Een afspraak over dichtslibben Van Oldenbarneveldweg en Prinsenweg is gemaakt met dhr.
L’Ami, Wethouder Doorn en Ivar Eenink en Hilbrand van der Velde op 6 september om 11.30
uur.

•

Ijsbaan: onderwerp is besproken. NB gemeentelijk projectleider Dorpshaven heeft uitleg
gegeven aan Henk Bos.

•

Parkeergarage Luifelbaan: vanaf 25 september zullen er werkzaamheden plaats vinden aan de
parkeergarage.

3.

Vaststellen conceptconcept-verslag en actielijst van 30 januari 2017 (15
(15 min)
•

Het conceptverslag en de actielijst van het EOW d.d. 12 juni 2017 worden ongewijzigd
vastgesteld.

4.

Ontwikkeling gebiedsvisie Noordrand met wethouder Maat en Wouter Minkhorst (30 min) van
16.30 uur tot 17.00 uur
Wethouder Maat en Wouter Minkhorst vertellen over de ontwikkeling van de gebiedsvisie
Noordrand.
Er is vanavond een bijeenkomst van de raad van Katwijk en Wassenaar over Valkenburg om
naar elkaars plannen te kijken. Jaco van den Dool geeft mee om spoedig de stakeholders de
tussenstand te melden.
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5.

Stand van zaken lopende projecten,
projecten, (20 min)
a. Centrum Wassenaar
Er zullen werkzaamheden (kabels en leidingen) plaats gaan vinden in de Langstraat. Planning
volgt nog. De centrummanager wordt hierbij betrokken.
b. Havenvisie
Wethouder Maat: De werksessies per deelgebied zijn afgerond en verwerkt. Het ruimtelijk
kader en de ambities zijn per deelgebied nu in concept geformuleerd. Deze worden binnenkort
vastgesteld door het college en worden waarschijnlijk op 25 september in de cie R&E
gepresenteerd. Op basis van dit stuk is gestart met het opstellen van het voorontwerp
bestemmingsplan. Ook hierover wordt de cie R&E geïnformeerd. Ad Zopfi geeft het signaal mee
dat de ondernemers zich niet gehoord voelen.

c. Herinrichting Oostdorper
Oostdorperweg
erweg
Aanbestedingstraject gaat in september van start. Uitvoering in het vierde kwartaal.
d. Standplaatsenbeleid
De evaluatie heeft langer geduurd dan gepland. De verwachting is dat het eindrapport van de
evaluatie in september wordt afgerond. Ad Zopfi geeft mee dat het beleid en de uitvoering op
elkaar moeten zijn afgestemd. Wethouder Blommers onderstreept het belang dat beleid vanuit
een visie wordt opgesteld.
e. Mobiliteits/tunnellobby
Bij de behandeling van de begroting (november as.) wordt geld gevraagd voor het opstellen van
een businesscase. Dit wordt uitgevoerd door de Royal Haskoning/dhv. In november 2017 of
februari 2018 wordt wethouder Doorn uitgenodigd in het EOW om bij te praten.

6.

Bestuurlijke toekomst (10 min)
Is besproken.

7.

Rondvraag / W.v.t.t.k. (5 min)
•

Vergaderdata EOW 2018 worden vastgesteld op maandag 12 februari, maandag 4 juni,
maandag 2 juli maandag 17 september en maandag 26 november van 16.00 uur tot 18.00 uur.
Vanaf 15.00 uur is de Muzenzaal gereserveerd voor vooroverleg.

•

Ad Zopfi is op bezoek geweest bij de gemeente Appingedam en heeft boekjes meegenomen
voor Tiny van der Feltz, Peter Romer en wethouder Blommers.

•

Jaco van den Dool vraagt om aandacht voor de VRI voor linksaf op de Lange Kerkdam.

•

Rijnlandroute: ter sprake komt dat er vrachtwagens gaan keren bij Den Deijl. De ondernemers
maken zich zorgen hierover. Aan wethouder Doorn wordt gevraagd om contact op te nemen
met Berry van der Holst.

•

Aan Bert Westra wordt gevraagd om in het vervolg ook Tiny van der Feltz te benaderen voor
agendapunten.

•

Als vast agendapunt wordt de roadmap Vorstelijk vrij opgenomen bij lopende projecten.
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