
 
 
 
 
 
 
 
 

Besluitenlijst commissie Ruimte 

 
6 december 2012 

 
 
 
AANWEZIG: Mw. H.M.A. Hooij (VVD), Dhr. M.B.H.J. Radix (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), M.J.C. Heeremans 
(burgemeester), Dhr. P.H. van de Stadt (wethouder), Dhr. J. Botter (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 Agenda Commissie Ruimte 6 december 2012   
Op voorstel van de voorzitter besluit de commissie, wegens de aanwezigheid van insprekers,  tot 
de volgende behandelvolgorde: 4 – 6 – 3 – 5 – 7 – 8 -  9 – 10 - 11  
 

 

2 Spreekrecht burgers 
Er zijn 9 insprekers aangemeld: Dhr W. van der Voorn voor agendapunt 4, Dhr M. Snijders, Dhr 
Verschoor, Mw Lamers, Dhr Ten Brink, Dhr Van den Berg, Mw Klingeman, Dhr Pollé en Dhr 
Kemp voor agendapunt 6.   

 

4 Aanbestedingsvoorstel textielinzameling 2013-2015 
 
Dhr W. van der Voorn spreekt in namens Stichting KOE (Kennemerland-Oost-Europa) 
 
Het college trekt dit stuk terug om een helderder verhaal te kunnen geven. 
Conclusie voorzitter: de commissie verwacht een nieuw stuk met meeneming van de 
opmerkingen van de commissieleden. 

 

6 Bouwplan Cloosterweg 6-8 
 
Dhr. M. Snijders spreekt in namens projectontwikkelaar Reaal, Dhr. Verschoor namens de 
Historische Vereniging Heemstede- Bennebroek, Mw. Lamers, Dhr. Ten Brink, Dhr. Van den 
Berg, Dhr Kemp, Mw Klingeman en Dhr Pollé als omwonenden. 
 
Conclusie van de voorzitter: de commissie wil graag dat de wethouder de verkenningen 
voortzet naar wat mogelijk is en wat de mogelijkheden voor het achterterrein zijn, rekening 
houdend met de omwonenden.  
 

3 Uitvoeringsprogramma "integrale handhaving" gemeente Heemstede 2013 
 
Conclusie van de voorzitter: de commissie stemt in met het uitvoeringsprogramma. 

 



5 Gunning afvalinzameling en reiniging 2013-2015 aan De Meerlanden 
 
Conclusie van de voorzitter: de commissie is zeer tevreden met het resultaat van de 
onderhandelingen met De Meerlanden en kan instemmen met het voorstel. 

 
 

7 Glasvezelnetwerk telecommunicatie o.v.v. D66 

 
Kernvraag D66: Graag zouden wij de volgende vragen willen stellen: 
1.  Duidelijkheid te verschaffen wanneer de gemeente ” Heemstede “ dan wel op de    
     agenda van Reggefiber komt. 
2.  Gaan alternatieven onderzocht worden voor het geval er geen uitzicht is op spoedige 
     (uiterlijk 2015 ) aanleg door Reggefiber van glasvezel in Heemstede. 
3.  Zijn wij vrij nu met een andere aanbieder in zee te gaan. En zo niet welke kosten  
     spelen bij ontbinding van een mogelijke principe overeenkomst 
 
Conclusie voorzitter: voldoende besproken. 

 

8 
Aanwijzen locaties elektrische laadpunten o.v.v. VVD 
 
Kernvragen VVD: 
1. Door het aanwijzen van parkeerplaatsen voor elektrische auto’s worden deze parkeerplaatsen exclusief gemaakt en 

onbruikbaar voor overige auto’s. In hoeverre is hier sprake van discriminerend beleid?  
2. Er wordt gesproken over twee nieuwe aanvragen, wat is de totale vraag? Met andere woorden; hoeveel elektrische 

auto’s hebben we hier in Heemstede? 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken 

 

9 Overzicht bouwprojecten december 2012 (geen wijzigingen sinds november 2012) 
De commissie heeft geen vragen of opmerkingen 

 

10 Actiepuntenlijst 
 
Het volgende actiepunten is afgehandeld: 
10-44 Wilhelminaplein > vanavond besproken. 

De overige actiepunten blijven staan. 

 

11 Wat verder ter tafel komt 
Mw van der Have vraagt aan wethouder Botter hoe het staat met de gladheidsbestrijding. De 
wethouder antwoordt dat er reeds gestrooid is. 
Dhr Maas informeert naar de betrokkenheid van wethouder Van de Stadt bij de ontwikkelingen bij 
De Meerlhorst. De wethouder antwoordt dat hij er bovenop zit zodat de inwoners vervangende 
woonruimte krijgt. 

 De voorzitter sluit de vergadering om 22u53 

 
 
 
 


