
 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda commissie Ruimte 
 

600809 

 
 

 
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. 
S.M. Nieuwland (D66), Dhr. E.J.M. van Vlijmen (CDA),  MW M.J. Nelissen (PvdA), Mw. A.P. van der Have (HBB), Mw. I.H.J. Sabelis 
(GL),  Dhr. P.H. van de Stadt (wethouder), Dhr. J. Botter (wethouder),  Dhr. A. Schumacher (Directeur Ruimte en Welzijn).  
 
VOORZITTER: Dhr. R.M.F. Ates 
COMMISSIEGRIFFIER: Mw. M.J.M. Schrooten 

 
 

Voorlopig 
 
De voorzitter van de raadscommissie Ruimte roept de leden van de raadscommissie Ruimte op tot het 
houden van een openbare vergadering op donderdag 14 maart 2013 om 20.00 uur in het Raadhuis aan het 
Raadhuisplein 1 te Heemstede. 
 
De voorlopige agenda luidt als volgt: portefeuillehouder 
 
 

1 Vaststellen Agenda commissie Ruimte 14 maart 2013 

 

Wegens de aanwezigheid van insprekers zal agendapunt 6, 

Textielinzameling 2013-2015, worden besproken na agendapunt 

3, verder is de commissie akkoord met afhandeling conform de 

voorgestelde agenda. 

 

 

2 Spreekrecht burgers 

Er zijn 3 insprekers aangemeld: Dhr. Vooges namens Stichting Humana 
en Dhr. Duijster, jurist voor Stichting Humana, beiden voor agendapunt 
6. Mw. Van ’t Hooft voor agendapunt 3.  

 

 

 
 

3 Havendreef, raadsvoorstel vaststellen stedenbouwkundig kader, 
welstandscriteria en intentieovereenkomst (A-stuk) 
 

Mw. Van ’t Hooft spreekt in als omwonende. 
Conclusie van de voorzitter: in het algemeen zijn de partijen zeer 
tevreden met het plan, D66, CDA en HBB hebben nog 
fractieoverleg nodig.  
Dit zal een bespreekpunt in de raad worden, waarbij de discussie 
zich zal concentreren rondom de toren. 
 
Toezegging: wethouder van de Stadt zegt toe dat hij de commissie 
een goed beeld zal leveren van hoe de woontoren eruit zal komen 
te zien, vóórdat de definitieve besluitvorming via het 
bestemmingsplan zal plaatsvinden  

Van de Stadt 



B-stukken 
(Dit zijn collegebesluiten die aan de commissie worden voorgelegd om deze in de gelegenheid te stellen haar 
zienswijze kenbaar te maken. De raad hoeft hier niet over te besluiten) 
 

6 Textielinzameling 2013-2015 (B-stuk) 
 
Conclusie van de voorzitter: de commissie verzoekt de wethouder 
de beoordeling juridische te toetsen, de commissie daarvan een 
terugmelding te geven en dan pas een collegebesluit te nemen. 

 

Botter 

4 Vaststelling bestemmingsplan "Woonwijken Noordoost" (A-stuk) 

 

Dit agendapunt is doorgeschoven naar de raadsvergadering van 

28 maart a.s. voor rechtstreekse behandeling. 

 

Van de Stadt 

 

5 
 
Initiatiefvoorstel PvdA: Starterslening (A-stuk) 
 
Conclusie van de voorzitter: bespreekpunt in de raad 
 
Toezegging dhr. Van der Linden zal informatie opvragen bij de 
SVN zodat er vóór de bespreking in de raadvergadering een helder 
beeld is wat de risico’s zijn bij de startersregeling in vergelijking 
met gewone hypotheken. 
 

PvdA D66 GL 

 

7 Overzicht Bouwprojecten 
Mw Sabelis  informeert waarom er aan de Joh. Wagenaarlaan wordt 
gebouwd. Wethouder van de Stadt licht toe dat dit is in het kader van 
het parkeren bij het Spaarneziekenhuis. 
 

 

 

8 Actiepuntenlijst maart 2013 

 
Afgehandeld zijn de volgende actiepunten: 
12-04 het C-stuk ‘Plan van Aanpak Haven’ (596570) omvat informatie 
over de prijsvraag voor de Haven.  
12-06 Wethouder van de Stadt geeft tijdens deze vergadering een 
toelichting op de reacties van de woningbouwcorporaties op de vraag of 
ze aan een Startersregeling willen deelnemen. 
 

 

 

9 Wat verder ter tafel komt 
Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 23u25. 

 

 

 
 
 
 
 


