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AANWEZIG: Mw. H.M.A. Hooij (VVD), Dhr. M.B.H.J. Radix (VVD),  Dhr. S.M. Nieuwland (D66), Dhr. E.J.M. van Vlijmen (CDA), mw J. H. 
Ruitenberg (PvdA), Mw. A.P. van der Have (HBB), Mw. I.H.J. Sabelis (GL), Dhr. P.H. van de Stadt (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 Gewijzigde agenda commissie Ruimte 17 september 2012 
 
Wegens de aanwezigheid van insprekers en rekening houdend met de urgentie van bespreking 
stelt de voorzitter de volgende volgorde van bespreking voor: agendapunt 3 – 4 – 6- 8 – 5- 7 . 
De commissie stemt hiermee in, waarmee de agenda is vastgesteld.  

 

2 Spreekrecht burgers 
 
Er zijn 6 insprekers aangemeld: mw Kabalt, dhr Roest, mw A. Konincks en dhr D. Kerkvliet voor 
agendapunt 3, dhr M. Kramer voor agendapunt 6 en dhr. Van der Vooren voor agendapunt 8. 

 

3 Vaststelling bestemmingsplan "Woonwijken zuidoost" (A-stuk) 
 
Wethouder Van de Stadt kondigt voor de behandeling aan dat het Aardgasvulstation aan de 
Cruquiusweg na de terinzagelegging onherroepelijk is geworden en het kan daarmee in dit 
bestemmingsplan worden opgenomen. 
 
Mw Kabalt spreekt in namens de bewoners van de woonwagens aan de Ringvaartlaan, Dhr 
Roest van Köster Advocaten spreekt namens dhr. En mw Van den Putten, mw Konincks spreekt 
in als bewoner van de Lombokstraat, dhr Kerkvliet spreekt namens de Historische Vereniging 
Heemstede- Bennebroek. 
 
Toezegging wethouder Van de Stadt: de commissie zal een schriftelijke toelichting 
ontvangen over de werking en risico’s van ontheffingen en waar in deze de bevoegdheden 
liggen. Daarbij zal een toelichting komen over de casus van de Lombokstraat, de 
Glipperdreef en de gedane suggestie voor de Pandahof. 

Conclusie voorzitter: De commissie wacht de toegezegde notitie af, de vervolgbespreking 
zal in de commissie Ruimte van oktober zijn.  
De commissie is akkoord met opname van het aardgasvulstation in het bestemmingsplan 
Woonwijken zuidoost. 

 



4 Aanpassen "Verordening heffing en invordering van parkeerbelastingen 2012" opdat 
houders van een gehandicaptenparkeerkaart in Heemstede gratis kunnen parkeren. (A-
stuk) 
Wethouder Van de Stadt kondigt een kleine wijziging in de tekst van het raadsbesluit aan; er zal 
een ingangsdatum worden toegevoegd. De griffie zorgt voor verspreiding van het juiste  
raadsbesluit voorafgaand aan de raadsvergadering. 

Conclusie voorzitter: Hamerstuk in de raad 

 

5 Voorlopige vaststelling inrichting 30 km/zone Rivierenwijk (B-stuk) 

Conclusie voorzitter: de commissie kan zich vinden in het voorstel. 

 

6 Voorlopige vaststelling inrichting reconstructie parallelweg Cruquiusweg noordzijde, 
wegvak Javalaan-Meermond (B-stuk) 
 
Dhr. M. Kramer spreekt in over de verkeerssituatie bij het kruispunt. 
 
Conclusie voorzitter: een meerderheid van de commissie is voor de uitvoering, met een 
aantal kritische kanttekeningen over het fundament en de beperking van de reconstructie 
tot het noordelijke gedeelte, zonder meeneming van kruispunt en 2

e
 gedeelte. 

 

7 Evaluatie herinrichting Binnenweg (B-stuk) 

Conclusie voorzitter: de discussie over de fysieke herinrichting van de Binnenweg is 
hiermee voorlopig afgesloten. 

 

8 Terrassenbeleid (B-stuk) 
 
Dhr. Van der Vooren spreekt in namens Batifol. 
 
Conclusie voorzitter: VVD en D66 pleiten voor minder regels en het betrekken van de 
overige winkelgebieden bij het terrassenbeleid. De commissie kan instemmen met het 
voorgestelde beleid mits het college de loopruimte zal aanpassen. 

 

9 Overzicht bouwprojecten 

De commissie heeft geen vragen. 

 

10 Actiepuntenlijst 

Actiepunt 11-44 is afgedaan; het plan van Aanpak Haven is naar de commissie gestuurd maar er 
moet nog een vergaderdatum gevonden worden. 
Actiepunt 11-50 is afgedaan; het terrassenbeleid is vanavond besproken in deze commissie. 
Actiepunt 12-02 is afgedaan; het Haalbaarheidsonderzoek Vomar is als B-stuk besproken in de 
commissievergadering van 13 september jl. 

 



11 Wat verder ter tafel komt 
 
Dhr van Vlijmen verzoekt om meer spreiding van stukken over de agenda’s van de commissie 
Ruimte.  
Mw Hooij pleit voor een eigen avond voor de commissie Ruimte, niet aansluitend aan een andere 
commissievergadering, zodat de planning gehaald wordt. Mw Sabelis wijst op de eenmalige 
omstandigheid van verkiezingen op een vergaderavond. 
De voorzitter meldt dat de agendacommissie hier aandacht voor heeft. 
Wethouder Van de Stadt vraagt aandacht voor de uitnodiging aan de raad om op 3 oktober a.s. 
met de overige gemeenten van Zuid-Kennemerland de regionale Structuurscan te bespreken. 

De voorzitter sluit de vergadering om 23u25. 

 
 
 
 


