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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;Dhr. J.T.A. van Haaster, 
wethouder 

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-21-201937 - 460768 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen PvdA mbt Verkeersveiligheid 

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

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke raadsvragen van de fractie 
van de PvdA d.d. 22 juli 2021 over verkeersveiligheid vast te stellen. 

Samenvatting Op 22 juli 2021 heeft de PvdA schriftelijke vragen aan het college gesteld over 
de verkeersveiligheid. 
Het college besluit om de beantwoording van de door de PvdA-fractie ingediende 
vragen hierbij vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-201936 - 460664 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen PvdA-fractie m.b.t. Knarrenhof d.d. 22 juli 
2021 

Portefeuillehouder Dhr. J.T.A. van Haaster, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1) De beantwoording van de schriftelijke raadsvragen van de PvdA-fractie m.b.t. 
het onderwerp Knarrenhof vast te stellen. 

Samenvatting De PvdA-fractie stelde op 22 juli jl. vragen n.a.v. de denkrichting een 
Knarrenhof-variant als volwaardige variant mee te nemen in het 
stedenbouwkundige onderzoek Greveling-Zuid, in het bijzonder Ruishornlaan 25. 
In de openbare raadsbrief wordt uitgebreider op deze denkrichting ingegaan. Het 
college heeft besloten de beantwoording van de raadsvragen vast te stellen.  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-208484 - 466176 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 31 augustus 2021 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst B&W d.d. 31 augustus 2021 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-17-001208 - 464154 



Onderwerp Verkeersonderzoek Vuursteeglaan-Achterweg Lisse 

Portefeuillehouder Dhr. J.T.A. van Haaster, wethouder 

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van het verkeersonderzoek Vuursteeglaan / Achterweg 
  

Samenvatting Naar aanleiding van het voorontwerp bestemmingsplan Nieuw Trompenburg dat 
ter inzage gelegen heeft zijn er verschillende inspraakreacties ontvangen. In een 
groot deel van deze reacties kwam de verkeerssituatie op de Achterweg en de 
Vuursteeglaan aan bod. Deze inspraakreacties hebben aanleiding gegeven tot 
het uitvoeren van een parkeer- en verkeersonderzoek naar het gebied 
Achterweg – Trompenburg – Vuursteeglaan. Besloten wordt om kennis te nemen 
van dit verkeersonderzoek. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-074658 - 460287 

Onderwerp Intentieovereenkomst; Schoolstraat 5 tot en met 11 te Lisse 

Portefeuillehouder Dhr. J.T.A. van Haaster, wethouder 

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De intentieovereenkomst met Meer Vastgoed en Oosthoek ten behoeve van 
het herontwikkelen tot woningbouw voor het plangebied Schoolstraat 5 tot en 
met 11 te Lisse vast te stellen. 
2. Tot 1 juli 2022 met Meer Vastgoed en Oosthoek in gesprek te gaan over de 
ontwikkelmogelijkheden van het plangebied. 
3. Dat de burgemeester op grond van artikel 171, lid 2 Gemeentewet juncto 
artikel 3:60 Burgerlijk wetboek een volmacht verleent aan wethouder J.T.A. van 
Haaster voor het ondertekenen van de intentieovereenkomst. 
4. De bijgaande raadsbrief over de intentieovereenkomst herontwikkeling 
Schoolstraat 5 tot en met 11 vast te stellen. 

Samenvatting De percelen Schoolstraat 5 tot en met 9 te Lisse zijn in eigendom van de 
gemeente Lisse. De woning op het perceel Schoolstraat 5 wordt gekraakt, op het 
perceel Schoolstraat 7 is enige jaren geleden de woning reeds gesloopt en de 
woning op het perceel Schoolstraat 9 wordt verhuurd aan horecagelegenheid 'De 
Gewoonste Zaak'. Medio 2020 is de gemeente Lisse benaderd door MEER 
Vastgoed B.V. uit Aalsmeer met het verzoek om de percelen te herontwikkelen 
voor woningbouw. Tevens heeft MEER Vastgoed aangegeven in gesprek te zijn 
met de eigenaar van 'De Gewoonste Zaak'. In de intentieovereenkomst tussen 
de gemeente, de MEER Vastgoed en de eigenaar van 'De Gewoonste Zaak' is 
vastgelegd dat de ambitie van MEER Vastgoed is om te onderzoeken of op deze 
locatie de huidige bebouwing gesloopt kan worden en er 30-36 appartementen 
gerealiseerd kunnen worden. Partijen hebben een intentieovereenkomst 
opgesteld waarin de intenties tot realisatie van het plan zijn verwoord en de 
uitgangspunten voor het project zijn vastgelegd. Besloten wordt om de 
intentieovereenkomst vast te stellen en wethouder de heer Van Haaster op 
grond van artikel 171 van de Gemeentewet de intentieovereenkomst te laten 
ondertekenen. Tevens wordt besloten de raad per raadsbrief te informeren over 
dit besluit. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-202907 - 455470 

Onderwerp Raadsbrief participatie Geestwater 

Portefeuillehouder Dhr. J.T.A. van Haaster, wethouder 

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De raadsbrief 'Start participatie Geestwater en besluitvormingsproces' vast te 
stellen. 

Samenvatting Door de gemeente Lisse, woonstichting Stek en Amvest wordt samengewerkt 
aan een concreet en haalbaar plan voor Geestwater, dat op medewerking kan 
rekenen van belangrijke stakeholders zoals provincie, hoogheemraadschap en de 
samenwerkende gemeenten Duin- en Bollenstreek. Ook wordt gewerkt aan 
overeenkomsten, waarin afspraken tussen partijen over de verkoop van grond 
en ontwikkeling van de wijk worden vastgelegd. 
 
De afgelopen maanden hebben partijen samen met combinatie Delva - 
Houben/van Mierlo een landschappelijke en stedenbouwkundige visie voor 
Geestwater gemaakt. De volgende stap is het uitwerken van de visie in een 



voorlopig stedenbouwkundig/landschapsontwerp, schetsontwerp openbare 
ruimte en beeldkwaliteitsplan. 
In deze fase is het een goed moment om te starten met het participatieproces 
om alle belanghebbenden te informeren en raadplegen.  
 
Besloten wordt om de gemeenteraad middels een raadsbrief te informeren over 
de aanpak van de participatie Geestwater en het daaropvolgende 
besluitvormingsproces.    

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


