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Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester;Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder;Mevr. 
J.A.C. Langeveld, wethouder;Dhr. E. Prins, secretaris 

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-22-241496 - 548161 

Onderwerp Voortgangsinformatiebrief Mobiliteitsmaatregelen Noordelijke Bollenstreek, 
versie 5, mei 2022 

Portefeuillehouder Mevr. J.A.C. Langeveld, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De voortgangsinformatiebrief over de Mobiliteitsmaatregelen Noordelijke 
Bollenstreek versie 5, mei 2022, vast te stellen. 
2. De bijgevoegde raadsbrief inzake de voortgangsinformatie over de 
Mobiliteitsmaatregelen Noordelijke Bollenstreek versie 5, mei 2022, vast te 
stellen. 

Samenvatting Begin 2022 is de stuurgroep, bestaande uit de Gedeputeerde verkeer en 
vervoer, het Dagelijks Bestuurslid mobiliteit van Holland Rijnland en de 
wethouders mobiliteit van de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en 
Noordwijk, voortvarend aan de gang gegaan om te komen tot een onderbouwd 
voorstel voor een maatregelenpakket dat de bereikbaarheid van en in de 
Noordelijke Duin- en Bollenstreek verbetert. Er zijn zoekgebieden gedefinieerd, 
de indicatoren voor de Maatschappelijke Kosten Batenanalyse (MKBA) zijn 
vastgesteld en er is een bureau gevonden dat binnen de beperkte beschikbare 
tijd een MKBA kan uitvoeren. 
Met een voortgangsinformatiebrief houden wij het college en de raad op de 
hoogte van de ontwikkelingen. 
 
Besloten wordt om de voortgangsinformatiebrief over de Mobiliteitsmaatregelen 
Noordelijke Bollensstreek versie 5, mei 2022, vast te stellen en ter informatie 
aan de raad door te sturen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-22-253826 - 548054 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B enW Lisse van 31 mei 2022 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst BenW Lisse van 31 mei 2022 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-214829 - 503943 

Onderwerp Voorstel waarderingsspeld aan de heer Arnold van der Klauw 

Portefeuillehouder Mevr. A.W.M. Spruit, burgemeester 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De waarderingsspeld toe te kennen aan de heer Arnold van der Klauw. 



Samenvatting Mevrouw Maureen Dijkman van de stichting Walking Wheels heeft een aanvraag 
ingediend voor het toekennen van een waarderingsspeld aan de heer Van der 
Klauw. De heer Van der Klauw  was in 1995 mede oprichter van de stichting 
Walking Wheels. Van 1996 tot en met 2011 was hij betrokken als voorzitter en 
vervolgens als bestuurslid tot heden. Zijn inspanningen zijn zeer divers; hij 
leidde de bestuursvergaderingen en dacht mee over beleid van de gang van 
zaken. Daarnaast was hij mede organisator van evenementen zoals het 
jaarlijkse nieuwjaarsfeest en de danstest. Ook als promotor van het 
rolstoeldansen is hij actief tijdens demonstraties op informatiemarkten zowel 
regionaal als landelijk. 
Ook is de heer Van der Klauw actief voor Fonds Gehandicaptensport. Vanaf 1996 
houdt hij zich samen met zijn vrouw bezig met de organisatie van het collectes 
(werven van collectanten, maar ook de collectebussen rondbrengen, 
opbrengsten tellen en het maken van de persberichten).  
De heer van der Klauw is ook betrokken geweest bij de oprichting van G-voetbal 
in Lisse en het ontstaan van het Platform Gehandicapten Lisse 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


