de vragen van D66 Rijswijk nav de IB's en RA's:
IB's en RA:
•

IB 20 019 - Pasgeld

De wethouder heeft aangegeven te werken aan een plan voor het ook al in deze fase ruimte geven
voor bewoners en omwonenden in Pasgeld om mee te denken met de plannen voor het gebied. D66
Rijswijk is voorstander van niet alleen een Right to Challenge - een recht om de gemaakte plannen
van de gemeente uit te dage en zelf een voorstel te doen, maar ook een Recht op meedenken: het
actief bij de planvorming betrokken worden en voorstellen mogen doen.
* Kan de wethouder de stand van zaken aangeven over de afspraken die hij met het bewonerscomité
en binnen de gemeente aan het maken is, en is de rol van deRaad vanaf het begin aangegeven? We
overwegen - ter ondersteuning van dit proces - om een voorstel te doen voor het proces, dit zodat er
vanuit de Raad duidelijkheid is over haar eigen rol en de vormgeving van het proces.
•

IB 20 020 Agua en geothermie

Het bekijken van de mogelijkheden in Rijswijk voor Geothermie valt goed samen met de
ontwikkelingen op het Kessler park. Kan de wethouder aangeven of en zo ja hoe in de afgelopen
periode contact is geweest met de campus geothermie? Ziet de wethouder kansen om in de
komende periode ook voor Rijswijk leerervaringen uit de campus te halen (samen met Shell e.a.)?
* RA 20 008 - Brom/fietsers in Rijswijk
Net als deze inwoner ziet D66 Rijswijk graag actie als het gaat om de aanpak van verkeer en CO2
uitstoot en de veiligheid in het verkeer. De bespreking van het actieplan verkeersveiligheid en
vermindering van de CO2 uitstoot door verkeer in Rijswijk zijn door wethouder Lugthart toegezegd.
Kunt u - namens hem - bevestigen dat:
- bij de in te plannen sessie ook wordt ingegaan op de veiligheid van fietsers nu op het fietspad
verschillende snelheden steeds meer mogelijk zijn, inclusief de reactie op het voorstel op snorfietsen
naar de rijbaan te verplaatsen
- de Raad zo snel mogelijk meer informatie krijgt over de maatregelen die de gemeente voorstelt
voor de uitstoot reductie door verkeer in Rijswijk, en hierbij ook de gevolgen van milieuzones in de
steden om ons heen wordt meegenomen inclusief onze eigen aanpak en inzet in de regio?
Met vriendelijke groet,
Namens de fractie van D66 Rijswijk
Elze Woudstra

