
 
 
 
 
 
 
 
 

Besluitenlijst commissie Ruimte 

 
22 oktober 2012 

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

 
 
 

1 Vaststellen agenda commissie Ruimte 22 oktober 2012 

De agenda wordt conform voorstel door de commissie vastgesteld 

 

2 Spreekrecht burgers 
Er is 1 inspreker aangemeld: Dhr. R. Boddeke voor agendapunt 4 ‘Beleid afwijken 
bestemmingsplan tuinkisten en overkappingen’. 
 

 

3 Verordening gunning opdrachten door toekenning van een uitsluitend recht (A-stuk) 

Conclusie voorzitter: hamerstuk in de raad 
 

 

4 Beleid afwijken bestemmingsplan tuinkisten en overkappingen (B-stuk) 
Dhr. Boddeke spreekt in als inwoner. 
 
Conclusie voorzitter: voldoende besproken. Er komt nog een voorstel omtrent 
handhaving. 

 

5 Plan van aanpak haven Heemstede 
 
Conclusie voorzitter: de commissie kan zich vinden in de voorliggende planning indien er 
niet alleen naar ligplaatsen wordt toegewerkt mar ook naar overige recreatieve 
mogelijkheden wordt gekeken. Een financieel plan is noodzakelijk. 

Toezegging wethouder Van de Stadt: de wethouder neemt het voorstel van D66 over om 
via een prijsvraag aan de inwoners recreatieve ideeën te vragen voor de haven. De 
wethouder zal bij de prijsvraag kaders aangeven. 

 

6 Groenbeleidsplan - plan van aanpak 
 
Conclusie voorzitter: een meerderheid van de commissie kan zich vinden in het Plan van 
Aanpak dat voorligt. 



 

7 Actiepuntenlijst commissie Ruimte oktober 2012 
De volgende actiepunten zijn afgehandeld: 

11-41 Wanneer komen de 2 onbewaakte spoorwegovergangen bij Leyduin in aanmerking voor 
afsluiting > beantwoordt door wethouder Kuiper in commissie van vanavond 
11-48 Antwoord van wethouder Botter waarom het energieverbruik van de Werf en de 
kinderboerderij  omhoog gegaan is > toegestuurd met vrijdagbericht van 12 oktober 2012 
11-52 De commissie zal documenten ontvangen waarom De Meerlanden een goede aanbieder is 
inzake afvalinzameling na 2012 > memo toegestuurd bij vrijdagbericht van 28 september 2012 
12-03 De commissie zal een toelichting ontvangen over de casus van de Lombokstraat, het 
woonwagencentrum en de Pandahof ikv BP Zuidoost > memo toegestuurd bij vrijdagbericht van 
28 september 2012. 

 

8 Overzicht bouwprojecten oktober 2012 
De commissie heeft geen vragen 

 

9 Wat verder ter tafel komt 
Dhr van der Linden stelt een vraag over het ontbreken van informatie over bouwaanvragen op de 
gemeentelijke website en het parkeren van fietsen voor de Albert Heijn aan de Zandvoortselaan. 

Wethouder van de Stadt antwoord dat elektronische ontsluiting van bouwaanvragen nog niet 
mogelijk is. Hij zal schriftelijk antwoorden wat de mogelijkheden zijn 

Toezegging: wethouder Kuiper zegt toe contact te willen opnemen met de 
Winkeliersvereniging Zandvoortselaan over het opheffen van parkeerplaatsen tgv fiets- en 
scootmobielparkeren. 
Dhr van der Linden verzoekt om meer handhaving. 
 
Dhr Van Vlijmen informeert naar een verklaring voor de lange wachttijd voor auto’s aan het 
kruispunt Herenweg-Zandvoortselaan. 

Wethouder Kuiper antwoord dat dit een combinatie is van de aanpassing van de stoplichten op 
deze plek en de situatie in Haarlem; het wegvallen van de Prinsenbrug. 
 
Dhr Radix wijst erop dat de oversteek Postlaan-Van den Eijndenkade nog steeds gevaarlijk is. 
Wethouder Kuiper kan dit bevestigen maar heeft na onderzoek geen oplossing voorhanden. 

De voorzitter sluit de vergadering om 21u25. 

  
 

 
 
 


