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Onderwerp bezoek Tweede Kamerleden aan HSLop 25 maart

Geachte raadsleden,

Op 25 maart bezoekt een delegatie van de Vaste commissie Infrastructuur en Milieu de gemeente
Lansingerland. Het doel van het bezoek is informatieoverdracht, het uitspreken van verwachtingen voor
de toekomst en het nogmaals benadrukken van de urgentie. We willen maximaal 2 leden van uw fractie
uitnodigen bij dit bezoek aanwezig te zijn. Naast de Kamerleden, de burgemeester en de wethouders
Henk de Paepe en Tymon de Weger zullen er ook vertegenwoordigers van de Stichting Stop
Geluidsoverlast HSLen de DCMRaanwezig zijn, plus de betrokken ambtenaren.

Kamerleden
De volgende Kamerleden zullen in ieder geval op bezoek komen: mevrouw de Boer van de WD, de heer
Hoogland van de PvdA en de heer Visser, beleidsmedewerker van Tweede-Kamerlid Carla Dik-Fabet (CU).
Op 15 maart komt de heer de Rouwe van het CDAop bezoek. Aan dit bezoek wordt pas publiciteit
gègeven als ook de andere Tweede Kamerleden hun bezoek hebben afgelegd.

Programma
Het programma start om 14.00 uur in het gemeentehuis met een ontvangst van de Kamerleden en een
kort welkomstwoord van de burgemeester. In de bijlage treft u het volledige programma aan.

Met een vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Lansingerland

drs. ing. Ad E jkenaar
Secretaris Burgemeester

Bijlage(n): Programma
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PROGRAMMA VOOR BEZOEK TWEEDE KAMERLEDEN OP 25 MAART A.S. 

 

Wethouder De Paepe en Wethouder De Weger:              

 

Doel: informatieoverdracht en pleidooi houden: positief verhaal, de minister   

                                                                            is al goed op weg, proces vraagt geduld, geen  

                                                                            wijzende vinger naar Staatssecretaris uiten, wel   

                                                                nadrukkelijk onze verwachtingen en urgentie voor de  

                                                                toekomst kenbaar maken.                                                              

            

13.50 uur Aanwezigheid burgemeester en wethouders De Paepe en De Weger in de raadsfoyer 

         

                         14.00 uur        Kort welkomstwoord van burgemeester 

                                               Informeel ontvangst: Tweede Kamerleden; 

                                               Verdere aanwezigen: woordvoerders c.q. fractievoorzitters van de 

                                               Gemeenteraad LL(per fractie max 2 personen), Burgemeester Ewald van 

                                               Vliet, wethouders Henk de Paepe en Tymon de Weger; 

                                               Bestuursleden van de Stichting Geluidshinder HSL (max 3 personen); 

                                               DCMR: Rogier Wigbels,  

betrokken ambtenaren (Tanja Dronkers, 

                                               Marianne Luesken, Remo Snijder en Cees Verhoeff). 

       

 14.15 uur        Presentatie gemeente Lansingerland: 

                                               Historie: Tanja Dronkers (RO); 

                                               Geluid: DCMR: Rogier Wigbels (van geluidskaart breed versmallen 

                                               naar geluidskaart HSL); 

                       Verwachtingen toekomst: Wethouder Henk de Paepe.                        

 

                        14.55 uur         Vertrek naar de bus (RET-bus); 

Genodigde regionale pers sluit aan. De pers kan geen vragen in de bus         

stellen. 

 

                        15.00 uur         Vertrek met RET-bus over busbaan langs HSL-tracé; 

 

                                               Tijdens busrit een korte uiteenzetting aan de hand van een      

                                               factsheet (in de bus uitdelen, ook aan pers) door Cees Verhoeff van RO. 

                     

                         15.20 uur        Stop bij HSL-bak waar DCMR Rogier Wigbels toelichting geeft. Dit is 

                                               afgestemd met Willem Bos, adviseur Stichting. 

                                               Tevens 1e Fotomoment voor de pers. 
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                         15.30 uur          Vervolg busrit; 

                       

                         15.45 uur          Toelichting door voorzitter van de stichting: Loeky van der  

                                                 Horst op afgesproken locatie; 

                                                 2e Fotomoment voor de pers. 

       

                         16.00 uur          Vertrek naar gemeentehuis. 

 

                         16.15 uur          Aankomst gemeentehuis. 

 

                         16.20 uur          Informele Bijeenkomst in raadsfoyer met hapje en drankje; 

                         de pers kan individueel vragen stellen. 

 

                         16.45 uur          Afsluiting door Henk de Paepe/ Overhandiging Lansingerlands Roem (bak 

                                                 met lokaal gekweekte producten) aan Tweede Kamerleden en aan Johan 

                                                 van de Burg voor het Tweede Kamerlid De Rouwe vanwege bezoek 15-2. 

 

                          Einde programma   

                                                  

                                                   

                          

                                                   

 

 

 

 

 


