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Inkomende stukken
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Afzender
Bewoners
Boskoop

Onderwerp in het kort
Ingediende brief met reactie op
antwoordbrief van bestuur
Groenalliantie

Beschouwing en advies
Ingekomen is een brief d.d. 22 januari 2021 als reactie op de verzonden
antwoordbrief van het bestuur d.d. 5 januari 2021, over de ingediende klacht
speeltuin Boskoopse kant. Indieners verzoeken de inhoud van de brief
zorgvuldig te behandelen en met inachtneming van de beschikbare en
aangeleverde informatie te besluiten de locatie van de speeltuin te herzien.
Deze reactie diende tevens als voorbereiding op het gesprek van 29 januari 2021
met de voorzitter. Van het gesprek is verslag gemaakt. Het verslag met
opmerkingen van de bewoners is aan het dossier toegevoegd. Tijdens het
gesprek is door de voorzitter voorgesteld om na ontvangst van het besluit van
de ODMH een tweede gesprek te agenderen met de voorzitter.

Bewoners
Boskoop

Ingediend Wob-verzoek en
bezwaar niet tijdig beslissen

Bewoners
Boskoop

Ingediende ingebrekestelling
Wob-verzoek

Bewoners
Boskoop

Ingediende reactie op
tussenbericht Wob-verzoek

Bewoners
Boskoop

Ingediende brief met betrekking
tot lopende klacht

Bewoners
Boskoop

Ingediende brief met betrekking
tot sanitaire voorzieningen

Advies: Ter kennisname en bespreking.
Ingekomen is een Wob-verzoek d.d. 21 januari 2021 met bezwaar niet-tijdig
beslissen, over de ingediende klacht speeltuin Boskoopse kant. Op het Wobverzoek is inmiddels een besluit genomen en op het bezwaar niet tijdig
beslissen is een reactie gegeven.
Advies: Ter kennisname.
Ingekomen is een ingebrekestelling d.d. 22 februari 2021 met betrekking tot het
ingediende Wob-verzoek d.d. 21 januari 2021. Op het Wob-verzoek is inmiddels
een besluit genomen.
Advies: Ter kennisname.
Ingekomen is een reactie d.d. 24 februari 2021 op het verzonden tussenbericht
Wob-verzoek d.d. 23 februari 2021.
Advies: Ter kennisname.
Ingekomen is een brief d.d. 24 maart 2021 met reactie op het Wob-besluit d.d.
12 maart 2021 en met reactie op de klachtbehandeling tot op heden, alsmede
het verzoek om, los van het besluit van de ODMH, het gesprek aan te gaan met
het bestuur.
Advies: Ter kennisname en bespreking.
Ingekomen is een brief d.d. 26 maart 2021 van diverse bewoners uit Boskoop
met betrekking tot de sanitaire voorzieningen. Inmiddels heeft de projectleider
per mail contact opgenomen en meegedeeld dat een mogelijke sanitaire
voorziening in het Gouwebos niet aan de Boskoopse zijde wordt gerealiseerd.
Advies: Ter kennisname en bespreking bij agendapunt 6: bestuursvoordracht
sanitaire voorzieningen.
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Parkour
Disciplines,
Urban inside,
Stealth
Academy

Initiatief Freerunning Goudse
Hout

Stichting
Heemtuin

Jaarverslag

Ingekomen is een verzoek voor de realisatie van een Freerunpark.
Advies: betrekken bij agendapunt 9: bestuursvoordracht Freerunning Goudse
Hout.

Ingekomen is het jaarverslag van Stichting Heemtuin.
Advies: Ter kennisname en een reactie aan de Heemtuin sturen.
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