
 
 
 
 
 
 
 
 

Besluitenlijst commissie Ruimte 

 
15 oktober 2015 

 
 
 
AANWEZIG: Mw. J. Goedkoop (HBB), Mw. A.P. van der Have (HBB), Dhr. H.M. Klaasen (D66), Mw. Y.E.G.M.M. Schul (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), Mw. H.M.A. Hooij (wethouder), Dhr. A.W.M. Schumacher (Directeur Ruimte en Welzijn) en Dhr. M. Hin 
(medewerker voorbereiding openbare ruimte) 
 
VOORZITTER: Dhr. S.M. Nieuwland 
COMMISSIEGRIFFIER: Mw. W.J. Vrolijk-Gevaert 
  

 

1 Vaststellen agenda commissie Ruimte 15 oktober 2015 

Conclusie voorzitter: de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

2 Spreekrecht burgers 

Er hebben zich geen insprekers aangemeld. 

3 Beleidsplan bruggen en beschoeiingen (A-stuk) 

Conclusie voorzitter: hamerpunt voor de raadsvergadering van 29 oktober 2015. De 
wethouder zegt toe het stuk te wijzigen voor wat betreft de plannen rondom de brug in het 
IJsbaanpad. Het voorstel voor het vervangen van de brug IJsbaanpad komt separaat terug 
in de commissie. 

Toezegging: de wethouder beantwoordt de vraag van mw. Y.E.G.M.M. Schul over de 
aanlegplaatsen aan de Bronsteevaart (i.v.m. bezwaren van de roeivereniging) schriftelijk. 

 

4 Aangepast plan van aanpak Woonvisie (B-stuk) 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. De commissie verzoekt het college unaniem 
eerst een notitie volkshuisvestingsbeleid op te stellen. Het CDA stelt voor om vooraf met 
de provincie in gesprek te gaan. 

 

5 Plan van aanpak huisvesting statushouders  

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. De commissie steunt het plan van aanpak 
huisvesting statushouders. De wethouder heeft reeds eerder toegezegd een maandelijkse 
update over dit onderwerp te geven. De update huisvesting statushouders zal voorlopig 
als vast punt terugkomen op de agenda van de commissie ruimte. 

Toezegging: de wethouder zegt toe de raad vooraf (indien nodig tussentijds) over een 
mogelijk regioaanbod van vluchtelingenopvang te informeren en daarover met de raad in 
gesprek te gaan. GroenLinks adviseert ook een regionale aanpak voor de statushouders. 



6 Vervanging beplanting Billitonstraat, Bankastraat en Madoerastraat (C-stuk) 

Kernvraag GroenLinks: 

Komt het college terug met een plan voor het verbeteren van de verkeersveiligheid in de Indische 
buurt? 

 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. 

 

7 Overzicht bouwprojecten 

Er zijn geen vragen over de bouwprojecten 

 

8 Actiepuntenlijst 

 

AP 15-03 bushalte Cruquiusweg: gepland voor medio 2016. 

AP 15-08 verkeersknelpunten: er wordt een dynamische lijst op de website geplaatst. 

AP 15-22 veiligheid Kwakelbrug: komt terug in medio juli 2016. 

AP 15-23 kastanjebomen: het voorstel voor een behandeling komt in nov/dec 2015. 

AP 15-24 mobiliteitsfonds: blijft staan. 

AP 15-25 verkeersveiligheid Cruquiusweg: blijft staan. 

AP 15-26 Spandoekreclame Cruquiusweg: de vraag is of de handhaving inmiddels verbeterd is. 
Het antwoord komt in november terug. 

AP 15-27 Nijverheidsweg 3: verzonden op 21 september 2015. Het punt is hiermee afgedaan. 

AP 15-28 brief Minister Blok: verzonden op 5 oktober 2015 en geen reacties ontvangen. Het punt 
is hiermee afgedaan. 

AP 15-29 update huisvesting statushouders: wordt voorlopig een vast agendapunt en kan van de 
actiepuntenlijst af. 

AP 15-30 beschermd dorps gezicht: wordt eind volgende week verwacht, 23/10. 

AP 15-31 Kwakelpad: de verslagen zijn verzonden op 1 oktober 2015. Het actiepunt is hiermee 
afgedaan. 

AP 15-32 Nieuwbouw Hartekamp: de vraag komt terug in de rondvraag - hoe het staat met het 
gietijzeren hek en wanneer het terrein rondom de bebouwing klaar is. 

AP 15-33 Gem reg. Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland: de brief is verzonden aan Haarlem en 
Zandvoort. Het actiepunt is hiermee afgedaan. 

AP 15-34 doorkijk geplande projecten gem. reg. Bereikbaarheid Zuid Kennemerland: komt in 
maart 2016 

AP 15-35 evaluatie schaapskudde Groenendaal: december 2015 

 



9 Wat verder ter tafel komt 

• Dhr. Leenders (VVD) heeft een vraag over het artikel in het HD waar gesproken wordt over 
de bouw van mogelijk 4000 woningen. Dhr. Leenders verzoekt de wethouder contact op te 
nemen met gemeente Haarlemmermeer en wenst informatie te ontvangen over het soort 
huizen dat gebouwd gaat worden en de te verwachten verkeersintensiteit.  

Toezegging: wethouder Ates zegt toe contact op te nemen met zijn collega in de 
Haarlemmermeer over het bouwproject bij de Cruquius. 

• Dhr. Radix (VVD) stelt een vraag over de verkeersveiligheid op de Binnenweg en verzoekt 
om het plaatsen van borden op de Binnenweg die aangeven dat verkeer van rechts 
voorrang heeft.  

Toezegging: wethouder Hooij  zegt toe de genoemde verkeerssituatie op de 
Binnenweg te onderzoeken en met een voorstel te komen. NB: In de winkelvisie staat 
vermeld dat er een uitgewerkt plan rondom de verkeersveiligheid op de Binnenweg komt.  

• Dhr. de Zeeuw (GL) stelt een vraag over de gesloten spoorwegovergang bij Alverna. 

• Dhr. Maas (PvdA) stelt een vraag over een nachtlijn (trein) Haarlem – Amsterdam. 

• Dhr. Maas (PvdA) stelt een vraag over de uitspraak van de bezwarencommissie over de 
terrassenuitbreiding op de Jan van Goyenstraat.  

• Dhr. Van Vlijmen (CDA) stelt vragen over de Hartekamp: het gietijzeren hek en wanneer de 
inrichting van het terrein gereed is.  

Toezegging: wethouder Ates zegt toe de vragen over de Hartekamp schriftelijk te 
beantwoorden. 

• Mw. Schul (D66) stelt een vraag over het herplantplan. Het plan komt in het voorjaar van 
2016. 

• Dhr. Klaasen (D66) stelt een vraag over de weilanden van het bisdom. 

• Mw. van der Have (HBB) stelt een vraag over de overlast van de bouw van Meerlhorst aan 
de Van Merlenlaan. 

10 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22u03. 

 
 
 


