
 
 
 
 
 
 
 
 

Besluitenlijst commissie Ruimte 

 
15 januari 2015 

 
 
 
AANWEZIG: Mw. J. Goedkoop (HBB), Mw. A.P. van der Have (HBB), Dhr. H.M. Klaasen (D66), Dhr. E.H. van der Linden (D66),         
Dhr. C.G.T.F.J. Leenders (VVD), Dhr. M.B.H.J. Radix (VVD), Dhr. E.J.M. van Vlijmen (CDA), Dhr. E. de Zeeuw (GL),                          
Dhr. J.H. Maas (PvdA), Dhr. R.M.F. Ates (wethouder), Dhr. P.H. van de Stadt (wethouder), Dhr. A. Schumacher (Directeur Ruimte en 
Welzijn) en Dhr. R. van Schaik (Medewerker Voorbereiding Openbare Ruimte) 
 
AFGEMELD: Mw. Y.E.G.M.M. Schul (D66) 
 
VOORZITTER: Dhr. S.M. Nieuwland 
COMMISSIEGRIFFIER: Mw. W.J. Vrolijk-Gevaert 

  

1 Vaststellen agenda commissie Ruimte 15 januari 2015 

Mw. Y.E.G.M.M. Schul (D66) heeft zich afgemeld voor deze vergadering en wordt vervangen door  
dhr. E.H. van der Linden (D66) 

De voorzitter stelt voor agendapunt 6 “Plan van aanpak herziening parkeerbeleid stationsomgeving 
Heemstede en agendapunt 7 “Jan van Goyenstraat 2, verzoek handhaving avondopenstelling 
daghoreca" direct na agendapunt 2 “spreekrecht” te behandelen. 

Conclusie voorzitter: de commissie stemt in met het voorstel. De agenda wordt aldus 
vastgesteld. 

2 Spreekrecht burgers 

Er hebben zich 12 insprekers aangemeld. 

Bij agendapunt 6 Plan van aanpak Herziening parkeerbeleid stationsomgeving Heemstede: 

 

Dhr. P. Baas  Dhr. A. Vuyk 

Dhr. L. Canté  Dhr. Bouwman 

Dhr. L. de Brouwer Dhr. van Bemmel 

Mw. S. Schepers – De Boer Dhr. Kieft 

Dhr. J. Terwiel Dhr. de Wit 

Bij agendapunt 7 Jan van Goyenstraat 2, verzoek handhaving avondopenstelling daghoreca: 

 

Mw. P.G. Vogel 

 

Er heeft zich één inspreker aangemeld voor een onderwerp dat niet op de agenda staat:  

 

Tijdelijke weginrichting Jan van Gilselaan 

 

Mw. I. Berk spreekt in 

 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. De wethouder doet een voorstel in de vorm van 
een C-stuk om de wegbelijning op orde te brengen en de rood witte plastic barrier te plaatsen. 
De bewoners worden uitgenodigd om op dit voorstel te reageren. 



6 Plan van aanpak herziening parkeerbeleid stationsomgeving Heemstede (B-stuk) 

Dhr. P. Baas, dhr. L. Canté, dhr. L. de Brouwer, mw. S. Schepers – De Boer, dhr. J. Terwiel, 

dhr. A. Vuyk, dhr. Bouwman, dhr. van Bemmel, dhr. Kieft en dhr. de Wit spreken in. 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. De commissie kan zich vinden in het plan van 
aanpak herziening parkeerbeleid stationsomgeving Heemstede en geeft het college een aantal 
suggesties voor verruiming van de enquête mee. De enquête dient tevens toegankelijk te zijn 
voor digibeten. GroenLinks en PvdA verzoeken om een brede aanpak, waarin de 
fietsproblematiek wordt meegenomen. De resultaten van de enquête komen ter bespreking 
terug naar de commissie. 

Er komt een aanpassing in het stuk: onder voorkeur bewoners/uitkomst enquête niet bindend 
wordt de zin “daarbij wordt de voorkeur van de gemeente aangegeven” weggehaald. 

7 Jan van Goyenstraat 2, verzoek handhaving avondopenstelling daghoreca (C-stuk) 

Mw. P.G. Vogel spreekt in. 
 
Kernvraag D66: 

• Is het college bereid te onderzoeken of het verruimen van de mogelijkheden van het 
Bestemmingsplan voor activiteiten zoals bijvoorbeeld door Lunchroom Eefies gewenst, een 
verrijking kan betekenen voor het winkelgebied van de Jan Van Goyenstraat? 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. 

3 Wijziging kapbeleid (A-stuk) 

Conclusie voorzitter: de meerderheid van de commissie kan zich vinden in het voorstel. Op 
verzoek van GroenLinks wordt het een bespreekpunt voor de raadsvergadering van 29 januari 
2015. D66, PvdA en GL geven aan dat er niet aan de motie is voldaan. Zij wensen eerst een 
communicatieplan te zien voordat zij besluiten over de wijziging kapbeleid. Op dit moment zijn 
D66, PvdA en GL tegen het voorstel. VVD, CDA en HBB zijn voor het voorstel, waarbij HBB 
aangeeft zich voorzichtig te kunnen vinden in het voorstel en eveneens haar zorgen omtrent de 
communicatie aangeeft.  

Toezegging: de wethouder zegt toe dat er aan het C-stuk bomenkaart dat in maart naar de 
commissie wordt gezonden een communicatieplan wordt toegevoegd. 

4 Benoeming leden van de Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede (A-stuk) 

Conclusie voorzitter: bespreekpunt voor de raadsvergadering van 29 januari 2015 

Toezegging: de wethouder gaat in gesprek met WZNH adviescommissie voor ruimtelijke 
kwaliteit om de procedure rondom benoemingen voor lidmaatschap van de adviescommissie 
te bespreken met als doel (indien mogelijk) toekomstige leden uit een ander dan het bekende 
circuit te werven.  

De wethouder stuurt een verslag van het gesprek met WZNH naar de commissie Ruimte, meldt 
welke vergoeding een lid ontvangt per bijeenkomst en stuurt de commissie een overzicht met 
de benoemingstermijnen.  

5 Verklaring van geen bedenkingen t.b.v. omgevingsvergunning voor 2 woningen 
Wilhelminaplein 4-6 (Wapen van Heemstede) (A-stuk) 

Conclusie voorzitter: hamerstuk voor de raadsvergadering van 29 januari 2015 



8 Start herinrichtingsplan Wilhelminaplein (C-stuk) 

 

Kernvragen D66: 

In 2009 is na een internetdiscussie een visie gepresenteerd over de toekomstige inrichting van het 
Wilhelminaplein.  

• Wat is de status van deze toekomstvisie uit 2009 en welke rol gaat deze spelen in het project?  

• Deelt het college de toekomstvisie uit 2009, of geeft ze het project andere kaders mee? 

Conclusie voorzitter: De commissie gaat akkoord met het verzoek van de heer H.M. Klaasen 
(D66) de vragen bij dit onderwerp schriftelijk te laten beantwoorden. 

9 Voortzetting activiteiten klankbordgroep duurzaamheid (C-stuk) 

 

Kernvragen D66: 

In het stuk staat onder het kopje 'Motivering' dat de checklist is opgesteld in nauw overleg met een 
vertegenwoordiging van de klankbordgroep en dat daarom wordt voorgesteld om de checklist niet nu 
aan te passen maar eventueel later aan te scherpen.  

• Is het college zich ervan bewust dat de opmerking destijds niet de inhoud van de checklist betrof 
maar de beantwoording van de in de checklist opgenomen vragen?  

• Is het college bereid alsnog de vragen uit de checklist goed en volledig te beantwoorden opdat 
een helder beeld ontstaat van de taken en bevoegden van de klankbordgroep en er geen 
onjuiste verwachtingen ontstaan? 

Conclusie voorzitter: De commissie gaat akkoord met het verzoek van de heer H.M. Klaasen 
(D66) de vragen bij dit onderwerp schriftelijk te laten beantwoorden. 

10 Actiepuntenlijst 

 

14-23 Herenweg 57-57: De wethouder meldt dat er met het vrijdagbericht informatie komt rondom 
Herenweg 57-59. Dit punt blijft staan. 

14-25 Veiligheid wegen Watermuziek: behandeld tijdens deze vergadering. Aanvulling: de wethouder 
doet een voorstel om de wegbelijning op orde te brengen en de rood witte plastic barrier te plaatsen. 
De bewoners worden uitgenodigd om op dit voorstel te reageren. 

14-26 Beheerplan Groenendaal: de datum van de rondleiding wordt n.a.v. de planning nader bepaald. 

11 Wat verder ter tafel komt 

 

De heer E.J.M. van Vlijmen (CDA) stelt een vraag over de verkeerstechnische inrichting bij het 
Wilhelminaplein. 

De heer E. de Zeeuw (GL) stelt foto’s beschikbaar ter begeleiding van de rondleiding Groenendaal. 

De heer M.B.H.J. Radix (VVD) stelt een vraag over Nijverheidsweg 3. De wethouder koppelt de 
informatie en het tijdspad terug aan St. Woonproject. 

12 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 23u12. 

 
 


