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raadsvergadering 
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AANWEZIG: Dhr. C.G.T.F.J. Leenders (VVD), Mw. H.M.A. Hooij (VVD), Dhr. M.B.H.J. Radix (VVD), Mw. A. Brummer-van der 
Drift (VVD), Mw. J.C. Brouwers-Oosterbaan (VVD), Dhr. E. Albers (VVD), Dhr. W.O. Roeloffs, Dhr. H.J.M. van Zon (D66), Dhr. 
E.H. van der Linden (D66), Dhr. S.M. Nieuwland (D66), Dhr. H.M. Klaasen (D66), Dhr. W.M.M. Heeremans (CDA), Mw. E.G.M. 
van de Weijer-Lambers (CDA), Dhr. E.J.M. van Vlijmen, Dhr. J.H. Maas (PvdA), Mw. J.H. Ruitenberg-Alphenaar (PvdA), Mw. 
M.J. Nelissen (PvdA), Dhr. R.M.F. Ates (HBB), Mw. A.P. van der Have (HBB), Mw. I.H.J. Sabelis (GL), Mw. H.H. van Vliet (GL), 
Dhr. P.H. van de Stadt (wethouder), Dhr. J. Botter (wethouder), Mw. C.D.M. Kuiper-Kuijpers (wethouder) en Dhr. W. van den 
Berg (Secretaris). 
 
VOORZITTER: Mw. M.J.C. Heeremans (burgemeester) 
GRIFFIER: Mw. I.C.M. Hesp 

 
Aanwezig zijn 21 van de 21 raadsleden 
 
 

1 Raadsagenda raadsvergadering 29 maart 2012 

 

2 Vragenuur  

Mw Sabelis stelt vragen over de bomenkap op de Overplaats.  
Wethouder Kuiper constateert dat er buiten de vergunning is gekapt, maar als er 
vergunning zou zijn aangevraagd dan was deze zeker verleend. 

Dhr Maas vraagt aanvullend hoe voorkomen kan worden dat er teleurstelling ontstaat 
door het verschil tussen het plan op de tekentafel en de werkelijke uitvoering.  
Wethouder Kuiper heeft begrip voor de teleurstelling bij de aanblik op dit moment, maar 
vertrouwt erop dat het eindresultaat ons allen blij zal maken. 

 

3 Vaststellen Doorkijk Heemstede 2025 
 

De raad besluit: 
1. De Doorkijk Heemstede 2025 vast te stellen als resultante van het doorlopen proces; 
2. Vast te stellen dat de Doorkijk Heemstede 2025 bouwstenen biedt voor toekomstige 
beleidsontwikkelingen; 

Het besluit is unaniem vastgesteld. 

 

4 Herbenoemen voorzitters raadscommissies gemeenteraad Heemstede 

De raad besluit te benoemen: 
Dhr C.G.T.F.J. Leenders als voorzitter van de commissie Samenleving 
Dhr H.M. Klaasen als voorzitter van de commissie Middelen 
Dhr R.M.F Ates als voorzitter van de commissie Ruimte 

Het besluit is vastgesteld met 20 stemmen voor. Eén stem is ongeldig uitgebracht. 

 



 

 

5 (her)benoeming leden Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede  

 
De raad besluit 
- te benoemen als architectlid in de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede, de heer N. 

Zimmermann, voor een periode van drie jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming voor 
nog eens drie jaar, ingaand op 01-04-2012. 
- te herbenoemen als burgerlid in de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede, mevrouw 

F.M. Smit-Janssen, voor een periode van drie jaar, ingaand op 01-04-2012. 
 
Het besluit is unaniem vastgesteld. 

 

 

6 Bouwverordening Heemstede incl. 14e serie wijzigingen 

 
De raad besluit: 

1.vast te stellen de bouwverordening Heemstede inclusief 14
e

 serie wijzigingen en 
aangepaste bijlage 9. 
2. te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 1 april 2012. 
 
Het besluit is unaniem vastgesteld. 

 

7 Vaststellen onderzoeksrapport rekenkamercommissie Heemstede inzake 
Conflictbeheersing 

 

De raad besluit: 

 Het onderzoeksrapport Conflictbeheersing van de rekenkamercommissie Heemstede, 
dd 3 februari 2012 vast te stellen; 

 Kennis te nemen van de reactie en de voorgenomen acties van het College van B&W 
op het onderzoeksrapport Conflictbeheersing, dd 10 januari 2012; 

 De klachtafhandeling te monitoren via het klachtoverzicht dat jaarlijks wordt 
gepubliceerd in het Burgerjaarverslag en dit klachtoverzicht ter informatie te sturen 
aan de raad als C-stuk. 

Het besluit is unaniem vastgesteld. 

 

8 Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 29 maart 2012 

De afhandeling van ingekomen stukken wordt vastgesteld conform voorstel. 

 



 

 

9 Wat verder ter tafel komt  

Motie Familie Al Obaidy (behandeld als punt 2 op de agenda) 
“De raad verzoekt het College om de vinger aan de pols te houden, zich betrokken te 
tonen, de familie Obaidy niet uit het oog te verliezen – kortom: er op toe te zien dat de 
landelijke regels op z‟n minst goed gevolgd worden. 

In geval het gezin langer dan de wettelijk toegestane drie maanden in het 
asielzoekerscentrum Ter Apel moet blijven, uit humanitair oogpunt gezien, in te 
springen wanneer de landelijke overheid haar beleid niet correct uitvoert.” 

De motie is ondertekend door alle fracties. 
De motie is unaniem aangenomen. 

 

Mw Brouwers meldt een verkeerd verkeersbordje „fietser en bromfietsers vrij‟ op de 
hoek Julianaplein – Dreef. 
 
Mw Brummer informeert naar de stand van zaken met het afsluitingspaaltje op de 
Geniebrug 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur. 
 
 
 


