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Besluitenlijst kommisje Doarp, Stêd en Omkriten  
d.d. 6 december 2022 
 
Voorzitter  mevr. C. Bergstra-Veldhuis 
Commissiegriffier  mevr. T. Nauta-Feenstra 
  
Aanwezig    
PvdA  dhr. P.J. Scholtanus, dhr. P. Visser 
CDA  dhr. A. Doedel, dhr. H. Ketelaar, dhr. T. de Vries 
FNP  dhr. T. Bouwhuis, dhr. R. van der Leij 
VVD   dhr. S. de Witte 
GBTL  mevr. C. van der Hoek 
D66  dhr. L. Adema 
NIEUW SOCIAAL mevr. J. Engelmoer-Leeuwen 
VNLB   dhr. C. Riezebos 
GROENLINKS dhr. E. Cnossen 
ChristenUnie                         mevr. G. Horjus-Vos (vervanger dhr. M. de Vries) 
Forum voor Democratie dhr. B. Bibo 
  
 
Afwezig  dhr. M. de Vries (CU), mevr. P. van der Veer (PvdA) 
  
Mede aanwezig  Wethouders:  dhr. Rietman, dhr. Dam, mevr. Van der Akker en dhr. De Boer 

Insprekers: dhr. Zijsling, dhr. Jansen en mevr. Hania 

 
1.  Opening 

 De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen welkom. 

  

2. Vaststellen van de agenda 

 De agenda wordt vastgesteld, met dien verstande dat agendapunt 11 wordt behandeld na  

agendapunt 5. 

  

3. a. Vaststellen van de besluitenlijst 25 oktober en 1 november 2022 

 De besluitenlijsten van 25 oktober en 1 november worden ongewijzigd vastgesteld. 

  

 b. Lijst met toezeggingen / acties 

  Voor de behandeling hiervan wordt verwezen naar het digitale verslag.  

  

4. Mededelingen 

 Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 
 

Raadsvoorstellen 

5. De Iendrachtswei 2 in IJlst 
Inspreker: 
De heer Zijsling 
 
De commissie besluit te adviseren dit punt als bespreekstuk op te voeren op de raadsagenda  
van 22 december 2022. 

  

11. Plan nieuwbouw huisartsenpraktijk en apotheek te Scharnegoutum 
Insprekers: 
- mevrouw Hania, Zwettewei Noord 
- de heer Jansen, huisarts 
 
De commissie besluit te adviseren dit punt, op verzoek van GBTL en GL, als bespreekstuk op te voeren 
op de raadsagenda van 22 december 2022. 

  
6. Nieuwbouw snellaadstation Rijksweg N31 ’t Strand nabij Zurich 

De commissie besluit te adviseren dit punt als hamerstuk op te voeren op de raadsagenda  
van 22 december 2022. 

  

7. Planvorming Sporthart Bolsward 
De commissie besluit te adviseren dit punt als hamerstuk op te voeren op de raadsagenda  
van 22 december 2022. 
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8. Planontwikkeling locatie Tsjerkesleat te Heeg 
De commissie besluit te adviseren dit punt als hamerstuk op te voeren op de raadsagenda  
van 22 december 2022. 

  

9. Vereenvoudigen en versnellen van RO-procedures 
De commissie besluit te adviseren dit punt als bespreekstuk op te voeren op de raadsagenda  
van 22 december 2022. 
 

• Toezegging | zie toezeggingenlijst 

  

10. Huisvesting Buitendienst Bolsward 
De commissie besluit te adviseren dit punt als bespreekstuk op te voeren op de raadsagenda  
van 22 december 2022. 

  

12. Verordening op de adviescommissie omgevingskwaliteit gemeente SWF 
De commissie besluit te adviseren dit punt, op verzoek van PvdA en NIEUW SOCIAAL, als bespreekstuk 
op te voeren op de raadsagenda van 22 december 2022. 

  

13. Rondvraag 

 - de heer De Witte (VVD) | Waterstof 
- de heer De Witte (VVD) | Stichting Pakhús i.o. 
 
Voor de beantwoording wordt verwezen naar het audioverslag.  

  

14. Sluiting 

 De voorzitter sluit de vergadering om 22.43 uur. 

 
 
 
Vastgesteld op 17 januari 2023, 
 
  
 
 
mevr. C. Bergstra-Veldhuis, 
voorzitter 

mevr. T. Nauta-Feenstra, 
commissiegriffier 

 


