
 

 
 
 

 
 
 

 

Besluitenlijst commissie Ruimte 

 
21 mei 2012 

 

 
 
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. H.M. Klaasen (D66), Dhr. E.J.M. van Vlijmen (CDA), Dhr. J.H. Maas (PvdA), Mw . A.P. van der 
Have (HBB), Mw .H.H. van Vliet (GL), Mw . M.J.C. Heeremans (burgemeester), 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 agenda commissievergadering 21 mei 2012 

Vanwege de aanwezigheid van insprekers en de urgentie van behandeling meewegend stelt de 
voorzitter de volgorde van behandeling als volgt voor: agendapunt 3 als eerste, vervolgens 4, 6 

en 10. 
Agendapunt 8 Beleid omgevingsvergunning voor afwijken bestemmingsplan ten behoeve van bed 
& breakfast zal als eerste agendapunt op de agenda van volgende maand komen, zodat de 

aanwezige inspreekster niet hoeft te wachten. 

De commissie is akkoord met dit voorstel, waarmee de agenda is vastgesteld. 

 

2 Spreekrecht burgers 

Er zijn 8 insprekers aangemeld: de heren R. Janus, A. Koek, K. Paulussen, R. Smit, Christophe 
en Anneese voor agendapunt 3 Evaluatie Herinrichting Binnenweg. Dhr H. Schoo voor 

agendapunt 4 Aanpassing kruispunt Heemsteedse Dreef-Camplaan. Mw D. de Domenico voor 
agendapunt 10 Beleid omgevingsvergunning voor afwijken bestemmingsplan t.b.v. bed & 
breakfast. 

 



3 Evaluatie Herinrichting Binnenweg 
Dhr Janus spreekt in namens de bewonersgroep binnen de klankbordgroep, dhr. Koek als 

vicevoorzitter van de winkeliersvereniging WCH, dhr. Paulussen als retailer, dhr. Smit als 
voorzitter van de WCH, dhr. Christophe namens Batifol, dhr Anneese als retailer van Ya Ya.  
 

Toezegging: 

1. Wethouder van de Stadt zegt toe met een voorstel te komen over het versoepelen 

van het terassenbeleid.  

2. Wethouder Kuiper zegt toe komende week een tijdpad over verdere besluitvorming 
over de Binnenweg aan de commissie te sturen. 

 

Conclusie voorzitter: een meerderheid van de commissie ( VVD/ CDA/ HBB en 
GroenLinks) vraagt om een verdiepend onderzoek naar met name de problemen van 
en de mogelijke oplossingen voor het noordelijke gedeelte van de Binnenweg. Diverse 

andere aandachtspunten worden genoemd. 
 
Voldoende besproken voor het college om een nader standpunt te bepalen. 

 

4 Aanpassing kruispunt Heemsteedse Dreef – Camplaan 

Dhr Schoo spreekt in als bewoner van de Camplaan. 
 

Conclusie voorzitter: het voorstel kan de inspraak in. De gehele commissie kan zich 
vinden in het voorstel. 
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 Bestuurlijk standpunt afvalinzameling en reiniging na 2012 

 
Toezegging: wethouder Botter stuurt documenten naar de commissie ter onderbouwing 
van de stelling dat de Meerlanden een goede aanbieder is.  
 

Conclusie voorzitter: de commissie is van mening dat de contractduur beperkt zou moeten 
worden tot minder dan 5 jaar, waarbij tevens gewerkt wordt aan een exitstrategie (de 
wethouder stuurt een voorstel toe). De commissie wil graag informatie ontvangen over het 

salaris van de directeur en wenst een extra bezuinigingsslag bij de aanbesteding. 
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Verbeteren parkeerterrein achter raadhuis 
 
Kernvraag VVD: Is het absoluut nodig om het hele terrein met klinkers te bestraten voor een bedrag van € 158000, of zijn 
er ook andere (goedkopere) alternatieven onderzocht, waardoor het probleem opgelost w ordt? 

Kernvraag D66: Is het niet verstandig om, alvorens het definitieve besluit te nemen af te w achten hoe de f inanciële 

maatregelen vanuit de Rijksoverheid voor Heemstede gaat uitpakken. 
 

De wethouder geeft antwoord. 

 
Conclusie voorzitter: de commissie is geen voorstander van klinkers maar van een 
goedkopere oplossing die verharding geeft.  

 
Wethouder Kuiper zegt toe dat er een nieuwe beslissing van het college komt in de vorm 
van een C-stuk. 
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Wat verder ter tafel komt 
Mw van der Have attendeert wethouder Kuiper op de gevaarlijke situatie voor fietsers bij het 

kruispunt Zandvoortselaan-Lanckhorstlaan-Herenweg. 
Weethouder Kuiper geeft antwoord. 
 

De voorzitter concludeert dat de commissie een urgent verzoek doet aan de wethouder om naar 
de situatie te kijken. 

 

5 Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen 
 

7 Regionaal Actie Programma Wonen (RAP) 

 

8 Beleid omgevingsvergunning voor afwijken bestemmingsplan ten behoeve van bed & 

breakfast 
 

9 The Vintage Store 

 

11 Overzicht bouwprojecten april 2012 

 

12 Actiepuntenlijst commissie Ruimte mei 2012 
 

 
 

De agendapunten 5,7,8,9,11 en 12 zijn niet meer aan de orde gekomen.  
 
De voorzitter sluit de vergadering om 23u50. 
 

 


