
 

 
 

 

 
 
 

Besluitenlijst commissie Ruimte 
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AANWEZIG: Mw . H.M.A. Hooij (VVD), Dhr. M.B.H.J. Radix (VVD), Dhr. E.H. van der Linden (D66), Dhr. S.M. Nieuw land (D66), 
Dhr. E.J.M. van Vlijmen (CDA), Dhr. J.H. Maas (PvdA), Mw . J. Goedkoop (HBB), Mw . I.H.J. Sabelis (GL),  Dhr. P.H. van de 
Stadt (w ethouder), Dhr. J. Botter (w ethouder), Mw . C.D.M. Kuiper (w ethouder) en Dhr. A. Schumacher (Directeur Ruimte en 

Welzijn).  
 
VOORZITTER: Dhr. R.M.F. Ates 

COMMISSIEGRIFFIER: Mw . M.J.M. Schrooten 
 
 

1. Vaststellen van de agenda van de commissievergadering van 10 november 2011 

 
De voorzitter stelt voor agendapunt 5 voor agendapunt 3 te behandelen. De commissie is 

akkoord.  
 

2. Spreekrecht 

 
Er zijn geen insprekers. 

5. Ontwerp-omgevingsvergunning Aardgasvulstation Cruquiusweg (B-stuk) 
 

Conclusie van de voorzitter: een meerderheid van de commissie is akkoord, gevraagd 
is om nogmaals naar de voorwaarden te kijken, bijvoorbeeld of het mogelijk is de huur 
voor korter dan 5 jaar vast te leggen. 

3. Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen aardgasvulstation Cruquiusweg (A-stuk) 
 

Conclusie voorzitter: Hamerstuk in de raad 

4. Verlenging voor onbepaalde tijd van de overeenkomst tussen stichting WZNH en de 

gemeente Heemstede inclusief verlenging van de benoemingstermijn van de leden van 
de Adviescommissie voor Ruimtelijke kwalite it Heemstede (A-stuk) 
 

Conclusie van de voorzitter: Hamerstuk in de raad 

6. Offerte regie klankbordgroep Duurzaamheid Heemstede (B-stuk) 

 
Conclusie van de voorzitter: de commissie gaat mee met het voorstel maar doet een 
oproep om niet aan doorgaande plannenmakerij te doen maar als de Nota 

duurzaamheid er ligt  tot uitvoering over te gaan. Begeleidt de resterende maanden 
door de klankbordgroep 

7. Kruispunt Heemsteedse Dreef – Camplaan proefopstelling (C-stuk) o.v.v. GroenLinks 

 
Kernvraag: Aangezien de tekeningen niet echt voor zichzelf spreken, zouden wij van de w ethouder graag willen 

w eten voor welke gebruikersgroep/en hier w elke vorm van veiligheid w ordt beoogd, hoe lang de proefopstelling 
gepland is, en w at de mogelijke vervolgplannen zijn. 
 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. Er is instemming met de proef van de 

wethouder.  
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8. Overzicht bouwprojecten 
 

De commissie heeft geen vragen. Wethouder van de Stadt meldt dat Belle Rive goed loopt.  

9. Actiepuntenlijst 

 
Actiepunt 11/30, vervolgdatum plannen voor uitvaartcentrum begraafplaats Herfstlaan, is 
afgedaan. Komt op de agenda van de commissie Ruimte van december 2011. 

Actiepunt 11/32, inperking kosten klankbordgroep Duurzaamheid, is afgedaan: B-stuk is 
besproken in de commissie van 10 november 2011. 
Actiepunt 11/, stand van zaken bouwproject Overbos, is toegestuurd en daarmee afgedaan.  

Actiepunt 11/36, toesturen lijst met beeldbepalende bomen,  is toegestuurd per mail op 19 
oktober 2011 en daarmee afgedaan.    

10. Wat verder ter tafel komt 

 
Mw Hooij informeert naar de status van het ‘Regionaal Actieprogramma Wonen (RAP). 

Wethouder van de Stadt licht toe. 
dhr Radix informeert naar het tijdplan van de Notitie eenrichtingsverkeer. Wethouder Kuiper 
licht toe en verwacht waarschijnlijk een reactie op de notitie te kunnen geven in februari 2012 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.25 uur.. 
 

 


