VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 20 juni 2006
de heer R.J.G. Bandell, voorzitter
de heer J.G.A. Paans, griffier
Aanwezig:
De dames J.L.M. van Benthem, J. van den Bergh – Wapperom en Y.A.J. van den Berg-Pupovic,
de heren J.C.C. Bruggeman, D.G.E. Cobelens en J.J.W. van Dongen, mevrouw J. Heijmans, de
heren A.G. Hoogerduijn en A. Karapinar, mevrouw D. Koppens – van Leeuwen, de heren W. van
der Kruijff, M.P.P.M. Merx, H. Mostert, W.J.M. Nederpelt en D. Pols, de dames M.C. Ruisch,
K.M. Rusinovic en C. Safranti, de heren D.F.M. Schalken – den Hartog, B.C. Schmeink en P.H.
Sleeking, mevrouw N. de Smoker – van Andel, de heren W. van der Spoel, B. Staat, S. Tagin en
C.A. van Verk, mevrouw V.I. Versluis, de heren H.P.A. Wagemakers en H.S. Weidema, de
dames E.C. van Wenum – Kroon en G. Yanik en de heer A.G. van Zanten
Afwezig met kennisgeving:
De dames L.J. Kuhlemeier – Booij en K.J. Schellekens – van der Meijde
Mevrouw E. Verveer, bureau Getikt!, verslag
1. OPENING EN VASTSTELLEN AGENDA
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN
De voorzitter roept iedereen op zich aan te melden voor de vergadering van de Drechtraad op 28
juni 2006. Hij dankt de raad en de griffie voor het prachtige bloemstuk ter gelegenheid van zijn
beëdiging als burgemeester; hij is afgelopen vrijdag aan zijn tweede ambtsperiode begonnen.
Ingekomen stukken:
a. Uitnodiging van de gemeente Dordrecht voor de bijeenkomst “de toekomst van het
Buitengebied”op 15 juni 2006
b. Uitnodiging van de DOV voor een B2B bijeenkomst op 20 juni 2006
c. Uitnodiging voor de presentatie van de Turkse Ondernemers Vereniging Drechtsteden op
maandag 19 juni 2006
d. Uitnodiging van TOBE voor een discussiebijeenkomst in Sybold met als centrale vraag “Wel of
geen nieuw theater” op 18 juni 2006
e. Brief van de heer mr. A.F.M. Delemarre over het hotel Hendrick Holster Henegouwen
Mevrouw van den Bergh verzoekt om bespreking van dit stuk in een van de kamers. De heer
Sleeking verzoekt om bespreking naar aanleiding van het antwoord van het college.
f. Brief van MoNet over een Zwitsers onderzoek met betrekking tot de effecten van UMTSstraling op het welbevinden van mensen
g. Brief van het Ministerie van VROM over een Zwitsers onderzoek met betrekking tot de
effecten van UMTS-straling op het welbevinden van mensen
Voor kennisgeving aangenomen.
h. Brief van “de Vluchtheuvel” over psychosociale hulp in het kader van de WMO
i. Brief van de Dordrechtse Mixed Hockeyclub over de noodzaak om een derde kunstgrasveld aan
te leggen.
Mevrouw Lambrechts wil het antwoord van het college op de brief graag bespreken.
De heer Sleeking wil deze kwestie in de adviescommissie aan de orde stellen gezien het herhaald
karakter. Mevrouw de Smoker sluit zich aan bij dit verzoek.
j. Brief van mevrouw Van Prooijen met het verzoek verkeersremmende maatregelen te treffen op
de Spuiboulevard
k. Brief van ondernemers van de Reeweg Oost en de Krommedijk over de werkzaamheden tussen
de N3 en het spoor bij het Halmaheiraplein
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Mevrouw de Smoker wil graag het antwoord van het college in de adviescommissie bespreken
l. Brief van de heer E. van ’t Hart namens de bewoners van Dubbelsteynlaan West over het
uitblijven van verkeersmaatregelen voor het gebied tussen de Groene Kruislaan en de
Gravensingel.
Mevrouw de Smoker vraagt of het antwoord op deze brief naar de adviescommissie kan worden
gestuurd.
Met bovenstaande kanttekeningen voor kennisgeving aangenomen.
De verzoeken zullen in de agendacommissie worden besproken.
m. Lijst van ter inzage liggende documenten behorende bij de raadsvergadering van 20 juni 2006
Voor kennisgeving aangenomen
3. VERKLAREN DAT EEN BESTEMMINGSPLAN WORDT VOORBEREID VOOR HET
GEBIEDSGEDEELTE KORT EN LANG AMBACHT (48)
Aldus besloten.
STUKKEN TER KENNISNEMING:
4. Raadsinformatiebrief VERSLAG WET KINDEROPVANG (55)
Voor kennisgeving aangenomen.
5. Raadsinformatiebrief VEERPONT KOP VAN ’T LAND (50)
Voor kennisgeving aangenomen.
6. Raadsinformatiebrief UITVOERING BODEMSANERINGEN IN Dordrecht 2005 (47)
Voor kennisgeving aangenomen.
7. Raadsinformatiebrief INRICHTING SCHAKELKLASSEN (56)
Voor kennisgeving aangenomen.
8. Raadsinformatiebrief AANVALSPLANNEN BRANDWEER (54)
Voor kennisgeving aangenomen.
De vergadering wordt gesloten om 19.40 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 4 juli 2006.
De griffier,

De voorzitter,
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