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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. A.P. 
van der Have (HBB), Mw. I.H.J. Sabelis (GL), Mw. M.J.C. Heeremans (burgemeester), Dhr. P.H. van de Stadt (wethouder), , 
Mw. C.D.M. Kuiper (wethouder) en Dhr. A. Schumacher (Directeur Ruimte en Welzijn).  
 
VOORZITTER: Dhr. R.F.M. Ates 
COMMISSIEGRIFFIER: Mw. M.J.M. Schrooten 
 
 

1. Vaststellen  agenda commissievergadering 15 maart 2012 
Er worden drie onderwerpen aan de agenda toegevoegd: 
Agendapunt 2 Fietsbrug over de Houtvaart (wegens aanwezigheid inspreker) 
Agendapunt 5 Parallelweg Cruquiusweg (o.v.v. GroenLinks en CDA) 
Agendapunt 6 Ontwikkeling Haven (o.v.v. VVD) 

De commisie gaat akkoord met dit voorstel. 

2. Spreekrecht burgers 
Er is één inspreker aangemeld: dhr. R. Rood voor een agendapunt dat niet op de agenda 
staat maar wel tot het werkgebied van de commissie behoort: Fietsbrug over de Houtvaart. 
Dhr Rood spreekt in namens de Fietsersbond Haarlem. 
Conclusie voorzitter: de commissie onderschrijft de brief van het college van B&W van 
Heemstede d.d. 23 december 2011.  Daarin stelt het college niet voornemens te zijn 
extra financiering beschikbaar te stellen voor een alternatief tracé aangezien er een 
betere variant voorligt.  

3. Bouwverordening Heemstede incl. 14
e
 serie wijzigingen (A-stuk) 

 
Conclusie voorzitter: Hamerstuk in de raad 

4. (her) benoeming leden Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede (A-stuk) 
 
Conclusie voorzitter: de commissie is akkoord, maar vanwege stemming via 
stembriefjes: Bespreekpunt in de raad.  

5. Parallelweg Cruquiusweg 
N.a.v. discussie in de sociale media stellen mw Sabelis (GL) en dhr. Van Vlijmen (CDA) 
vragen. Wethouder Kuiper geeft antwoord. 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken 

6. Ontwikkeling Haven 
Dhr. Leenders (VVD) verzoekt het college een visie te geven op de ontwikkeling van de 
Haven, als handvat voor de raad. De overige partijen sluiten zich daarbij aan. 
Wethouder van de Stadt geeft antwoord. 

Conclusie voorzitter: de commissie vraagt het college om een visiedocument. 
Wethouder Van de Stadt zegt een procedurevoorstel toe (toezegging). 
 

7. Overzicht bouwprojecten 
De commissie heeft geen vragen of opmerkingen. 
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8.  Actiepuntenlijst 
De volgende actiepunten zijn afgehandeld: 

11-34 uitwerking van de rol van Paswerk bij de Groenbestekken: het C-stuk is toegestuurd 
aan de commissieleden op 22 februari 2012  en is niet geagendeerd. 
11-39b overleg van wethouder Kuiper met Prorail over de 2 onbewaakte 
spoorwegovergangen bij Leyduin. 
Toezegging wethouder Kuiper: bij Prorail wordt informatie ingewonnen op welke 
termijn er aandacht zal zijn voor deze 2 onbewaakte overgangen.  

9. Wat verder ter tafel komt 
Dhr Maas zal n.a.v. het PvdA bezoek aan de Glip via de griffie een brief aan de wethouder 
sturen. 
Mw Sabelis heeft vernomen dat het kappen van bomen bij de Overplaats niet volgens plan 
verloopt. Zij zal schriftelijke vragen hierover stellen. 
Toezegging Wethouder Kuiper zal de vragen voor de raadsvergadering beantwoorden zodat 
bespreking dan mogelijk is. 
Dhr. Leenders informeert of mensen met een visusbeperking met geringe middelen 
tegemoetgekomen kunnen worden in hun toegankelijkheid van bijvoorbeeld het sportpark, de 
Binnenweg etc. 
Toezegging Wethouder Kuiper zegt toe deze vraag mee te nemen in de evaluatie van de 
Binnenweg. 
Dhr Radix informeert of er oplossingen zijn voor de stoeprand bij de Koediefslaan; deze is te 
hoog om af te slaan vanaf de Herenweg. 
Toezegging Wethouder Kuiper zal met een schriftelijk antwoord komen. 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur. 

 

 
 


