
 
 
 
 
 
 
 
 

Besluitenlijst commissie  

 
1 december 2011 

 
 
 
AANWEZIG: Mw. H.M.A. Hooij (VVD), Dhr. M.B.H.J. Radix (VVD), Dhr. C.G.T.F.J. Leenders (VVD),  
Dhr. E.H. van der Linden (D66), Dhr. S.M. Nieuwland (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 (wethouder), Dhr. J. Botter (wethouder), Mw. C.D.M. Kuiper (wethouder) en Dhr. 
A. Schumacher (Directeur Ruimte en Welzijn).  
 
VOORZITTER: Dhr. R.M.F. Ates 
COMMISSIEGRIFFIER: Mw. M.J.M. Schrooten 
  

 
 
 

1 Vaststellen Agenda commissie Ruimte 1december 2011 
De voorzitter stelt voor agendapunt 3 en 5 gezamenlijk te behandelen en agendapunt 4 en 7 
gezamenlijk te behandelen. De heer Maas krijgt bij het begin van de vergadering de gelegenheid 
een actuele vraag te stellen. De commissie stemt hiermee in. 
 
Dhr. Maas vraagt wethouder Kuiper het feitenrelaas te delen met de commissie  over het dodelijk 
ongeluk bij de onbewaakte spoorwegovergang aan de Leidsevaart. Welke stappen denkt het 
college te nemen om een volgend ongeluk te voorkomen. 

Wethouder Kuiper beantwoordt de vraag. 

 

2 Spreekrecht burgers 
Er zijn 6 insprekers: mw M. Meijer, dhr van Velzen en dhr Seine voor agendapunt 3 
‘Uitvaartcentum begraafplaats’, mw A. Oeverhaus, mw M. Snoeks en mw Bervoets voor 
agendapunt 4 ‘Wijziging kapbeleid’. 

 

3 Raadsvoorstel resultaat haalbaarheidsonderzoeken en concept-realisatieovereenkomst 
uitvaartcentrum begraafplaats Herfstlaan (A-stuk) 
Wordt gezamenlijk behandeld met agendapunt 5 ‘Ontwerp-welstandscriteria uitvaartcentrum 
begraafplaats Herfstlaan 
Mw Meijer spreekt in namens de Historische Vereniging Heemstede Bennebroek, dhr van Velzen 
namens het Comité behoud Begraafplaats Herfstlaan. 
 
Conclusie van de voorzitter: bespreekpunt in de raad 

 

4 Wijziging kapbeleid (A-stuk) 
Wordt gezamenlijk met agendapunt 7 behandeld 
 
Conclusie voorzitter: bespreekpunt in de raad 

 

 



5 Ontwerp-welstandscriteria uitvaartcentrum begraafplaats Herfstlaan (B-stuk) 
 
Conclusie voorzitter: de commissie heeft geen bezwaar tegen vrijgeven voor inspraak. 

 

 

6 Plan van aanpak Duurzaamheidsnota 2012-2016 "Samenwerken en verbinden" (B-stuk) 

Conclusie voorzitter: de commissie is akkoord met het proces en is ongeduldig in 
afwachting van de Nota 

 

7 Vaststelling Bomenkaart  (C-stuk) 
o.v.v. D66 Kernvraag:  
Op de bomenkaart zijn 352 bomen gezet die volgens de concept verordening een zekere waarde hebben wat betreft 
beeld, natuur, milieu, landschap, dorpsgezicht, cultuurhistorie of recreatie. Nergens is te lezen wanneer een boom hieraan 

voldoet.  Graag worden wij geïnformeerd over het onderliggende beleid.  

Wethouder Kuiper geeft antwoordt bij de gezamenlijke behandeling met agendapunt 4. 
Conclusie voorzitter: voldoende besproken 

 

8 Overzicht bouwprojecten december 2011 
De commissie heeft geen vragen of opmerkingen 

 

9 Actiepuntenlijst commissie Ruimte december 2011 

10-44 Dhr Maas verzoekt om een stand van zaken bij het Wilhelminaplein. 
          Toezegging: wethouder van de Stadt zegt toe de commissie te informeren vóór de 
          vergadering van 12 januari 2012 
11-27 Chemisch afval wordt opgenomen bij monitoring van grofvuil:  
          Toezegging : wethouder Botter zegt toe informatie voor het vrijdagbericht te zullen 
          leveren  
11/37  resultaten van metingen van vliegtuiglawaai door Schiphol: wethouder Botter verwacht  
          medio december een rapportage van Schiphol zelf en zal deze naar de commissie sturen  

 

10 Wat verder ter tafel komt 
 
Wethouder van de Stadt licht een plattegrond van Vogelpark toe die op tafel ligt:de plaatsing van 
parkeermeters zal in het inrichtingsplan veranderd worden. De wethouder geeft tevens uitleg over 
illegaal parkeren in de Peljkanenlaan. 
Wethouder Kuiper brengt de commissie op de hoogte van het laatste nieuws over de weg 
bezuiden Bennebroek en vraagt aandacht voor de raadsmarkt over bereikbaarheid Zuid-
Kennemerland in Zandvoort op 21 december a.s. 

De voorzitter sluit de vergadering om 23u10 

 

 

 

11 Besluitenlijst commissie Ruimte 1 december 2011 

 

 
 



 


