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1 Vaststellen agenda commissie Ruimte 14 febr 2013 
 
De commissie stemt in met het voorstel van de voorzitter om, vanwege de aanwezigheid van een 
inspreker, agendapunt 5 na agendapunt 2 te behandelen.  

 

2 Presentatie over Pilot Woonservicegebieden 
 
Dhr M. van der Beek van Bureau Object Vision en mw M. Dobbe-Kluijtmans van Bureau Hiemstra 
en De Vries geven een presentatie. 

 

3 Spreekrecht burgers 

Er is één inspreker voor agendapunt 5” Plan van Aanpak Haalbaarheidsonderzoek Bibliotheek 
Locatie Binnenweg 160”; dhr Janus namens de winkeliersvereniging. 

 

5 Plan van Aanpak Haalbaarheidsonderzoek Bibliotheek Locatie Binnenweg 160 
 

Dhr. Janus spreekt in namens de Winkeliersvereniging. 

Conclusie van de voorzitter: voldoende besproken, de commissie verzoekt om het proces 
zuiver te houden met de betrokkenen Hoorne Vastgoed, Bibliotheek en Vomar.  De 
volgorde dient te zijn: eerst een bespreking van een Programma van Eissen in de 
commissie Samenleving van volgende maand en vervolgens een geschikte locatie zoeken. 
 

4 Vaststelling Nota duurzaamheid 2012-2016 
 
Conclusie van de voorzitter: Bespreekpunt in de raad; Groenlinks beraadt zich op een 
amendement. 
 

 
 



6 Handhaving beleid afwijken bestemmingsplan voor tuinkisten en overkappingen 

Conclusie van de voorzitter: de commissie kan zich vinden in het voorliggende stuk,  
college kan er mee verder. 

 

7 Overzicht Bouwprojecten februari 2013 
 
Dhr Maas (PvdA) informeert of er een voorstel in de commissie Ruimte komt over het 
Wilhelminaplein, gezien de berichten over de interesse van Stadsherstel Amsterdam. 
Wethouder van de Stadt zegt toe dat de commissie informatie zal ontvangen zodra Stadsherstel 
aangeeft wat ze wil gaan doen. 

 

8 Actiepuntenlijst februari 2013  
 
Actiepunt 11-01 ‘Verkeersonderzoek bij het Bedrijfsterrein Binnenweg 72 abc zal bij het 
onderzoek naar de haalbaarheid van een supermarkt door de gemeente Heemstede zelf worden 
gedaan: afgedaan, want opgenomen in voorstel aan de commissie Ruimte van december 2012.   
 
Alle overige actiepunten blijven staan. 
Toezegging wethouder van de Stadt: de commissie zal voor de vergadering van komende 
maand informatie ontvangen over de reacties van de woningbouwcorporaties op het 
verzoek tot deelname aan een startersregeling.   

 

 

9 Wat verder ter tafel komt 
 
Mw van der Have (HBB) informeert naar de brief van dhr van Roon aan de commissie. 
Wethouder van de Stadt geeft antwoord en zegt toe dat de bestemming in het huidige 
bestemmingsplan gehandhaafd blijft. 

De voorzitter sluit de vergadering om 22u10. 
 

 
 
 
 


