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Dhr. R.M.F. Ates (wethouder), Dhr. P.H. van de Stadt (wethouder) en Dhr. A. Schumacher (Directeur Ruimte en Welzijn).  
 
VOORZITTER: Dhr. S.M. Nieuwland 
COMMISSIEGRIFFIER: Mw. W.J. Vrolijk-Gevaert 

  

1 Vaststellen agenda commissie Ruimte 11 september 2014 

Conclusie voorzitter: de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

2 Spreekrecht burgers 

Er hebben zich 3 insprekers aangemeld. 

 

Bij agendapunt 5 “Vervanging Kwakelbrug” 

• Dhr. J.C. van Assema namens Buurt Comité Nova 

• Dhr. Luitjes 

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

 

Verzoek om verhoging van het kruispunt HW Mesdaglaan – Eerelmanstraat 

Dhr. I. Worm heeft een brief gestuurd over het verbeteren van de verkeersveiligheid in de Mesdaglaan 
te Heemstede. Hij verzoekt de situatie nogmaals te bekijken en het kruispunt Mesdaglaan/ 
Eerelmanstraat te verhogen. Daartoe heeft hij tevens steunbetuigingen toegestuurd. 

Dhr. I. Worm spreekt in. 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. De wethouder komt in de commissie Ruimte van 
november 2014 terug met een voorstel (A- of B-stuk) om de verkeersveiligheid in de 
Mesdaglaan te verbeteren. 

3 Ontwerp-omgevingsvergunning en verhaalsovereenkomst planschade 2 woningen 
Wilhelminaplein 4-6 (B-stuk) 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. De commissie vindt het een goede ontwikkeling en 
kan zich vinden in het voorstel van het college. 

4 Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning 2 woningen Wilhelminaplein 
4-6 (A-stuk) 

Conclusie voorzitter: hamerstuk in de raad van 25 september 2014. 



 

 

5 Vervanging Kwakelbrug (B-stuk) 

Dhr. Van Assema spreekt in namens Buurt Comité Nova. 

Dhr. Luitjes spreekt in 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. De commissie kan zich vinden in het advies van 
het College om schetsontwerp B (enkele ophaalbrug) nader uit te werken en schetsontwerp D 
(witte basculebrug) als reserve te benoemen. 

De meerderheid van de commissie heeft onvrede over de gevolgde procedure rondom 
burgerparticipatie (consequenties) en verzoekt het college om verheldering in de nota 
burgerparticipatie. 

6 Oplegnotitie Nota duurzaamheid 2012-2016 (B-stuk) 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. De meerderheid van de commissie kan zich vinden 
in de oplegnotitie Nota duurzaamheid. De meerderheid van de commissie vraagt om een 
verdere invulling van het collegeprogramma in de volgende Nota duurzaamheid. 

D66 vraagt om een aanpassing van de oplegnotitie, geconcretiseerd met meetbare 
doelstellingen. PvdA is niet akkoord met de oplegnotitite. GroenLinks mist initiatieven en geeft 
een aantal suggesties. De wethouder heeft de suggesties van GroenLinks gehoord en neemt 
deze mee. 

7 Attentieverhogende maatregel voetgangersoversteekplaats Kerklaan (C-stuk o.v.v. D66) 

 

Kernvragen D66: 

• Is er onderzoek gedaan naar de effectiviteit van deze verkeersmaatregel en zo ja wat zijn daarvan 
de uitkomsten? 

• Is er ook gekeken naar andere mogelijke maatregelen en is er een vergelijking gemaakt met 
deze? 

• Zijn er plannen om de effectiviteit van deze maatregel te meten en zo ja, hoe? 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. 

8 Definitief vaststellen Milieuhandhavingsbeleid 2014 (C-stuk o.v.v. VVD) 

 
Kernvragen VVD: 

• In hoeverre realiseert het handhavingsbeleid "groen op straat"? 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken 

9 Renovatie Openbare Verlichting 2014, vaststelling plan (C-stuk o.v.v. VVD) 

 
Kernvragen VVD: 

• Passen de toekomstige armaturen in het dorpse karakter en onze interpretatie van welstand? 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. 

10 Vervangen hoofdpost en telemetrie gemalen, start project (C-stuk o.v.v. VVD) 

 
Kernvragen VVD: 

• Is het systeem nu niet redundant?  

• En is het systeem straks bestand tegen cyberaanvallen? 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. 

11 Overzicht bouwprojecten 

Er zijn geen vragen over de bouwprojecten. 



 

 

12 Actiepuntenlijst 

 

14-14 Geluidsoverlast Cruquiusweg, handhaving: Blijft staan. Er komt z.s.m. een schriftelijk antwoord. 

14-15 Geluidsoverlast Cruquisweg, planningsoverzicht: Blijft staan, nog geen datum bekend. 

14-16 Plein Raadhuisstraat: Er heeft op 11/9 een gesprek plaats gevonden met de fam. Smit over dit 
onderwerp. De conclusies van dit gesprek worden toegestuurd aan de commissieleden. 

14-17 Kop Blekersvaart: Er komen extra parkeerplaatsen. Op 16/9 komt het stuk in de B&W 
vergadering. 

14-18, 14-19 en 14-20 Onttrekking woonruimte sociale woningvoorraad, Meerlhorst: De gegevens 
worden verstuurd met het vrijdagbericht. Deze actiepunten zijn hiermee afgehandeld. 

14-21 Bolle spiegel Herenweg/Posthuisstraat: De informatie is verzonden met het vrijdagbericht van 
25 juli 2014. Het actiepunt is hiermee afgehandeld. 

14-22 Elektrische auto’s: Blijft staan. Er komt vervolg op het beleid rondom parkeren en opladen van 
elektrische auto’s. Er is nog geen datum bekend. 

13 Wat, verder ter tafel komt 

 

Dhr. Klaasen stelt vragen over het sluiten van de winkeltjes aan de Havenstraat. 

Mw. Schul stelt een vraag over het project huisvesting van 8 jongeren met een licht verstandelijke 
beperking aan de Nijverheidsweg 3. 

Dhr. Maas stelt een vraag omtrent het gesprek met de klankbordgroep duurzaamheid. 

Dhr. De Zeeuw stelt een vraag over de spoorwegovergang bij het laantje Alverna. 

14 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 23u23. 

 
 
 


