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16 mei 2013 

 
 
 
AANWEZIG:  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), Dhr. J.H. Maas (PvdA), Mw. I.H.J. Sabelis 
(GL), Mw. C.D.M. Kuiper (wethouder) en Dhr. A. Schumacher (Directeur Ruimte en Welzijn). 
AFWEZIG: Dhr. R.M.F. Ates, mw  A.P. van der Have.  
 
VOORZITTER: Mw. H.M.A. Hooij 
COMMISSIEGRIFFIER: Mw. M.J.M. Schrooten 
  

 
 
 

1 Vaststellen agenda commissievergadering  
Wegens de aanwezigheid van insprekers wordt de behandelvolgorde: 4 – 3 – 5 –9 -  6 –  7 – 8 – 
9 – 10 t/m 13. 

De commissie stemt met deze volgorde in, waarmee de agenda is vastgesteld.  

 

2 Spreekrecht burgers 
Er is één inspreker voor een onderwerp dat tot de portefeuille van de commissie behoort maar 
dat niet op de agenda staat: Dhr Langerijs van de Fietsersbond spreekt in over de afsluiting van 
de Laan van Alverna voor alle verkeer. 

Mw. M. van der Bor heeft zicht aangemeld als inspreker bij agendapunt 3, dhr. M. van Mourik en 
dhr. Th. Hutten voor agendapunt 5, dhr Offerman en dhr. De Rooij voor agendapunt 9. 

 

4 Ontwerp-omgevingsvergunning, ingebruikgevingsovereenkomst en overeenkomst 
planschade kindertuin/generatietuin in wandelbos Groenendaal (B-stuk) 
 
Mw van der Bor spreekt in als initiatiefneemster en secretaris van de Stichting Kom In Mijn Tuin 
(KIMT). 
Conclusie van de voorzitter: de commissie is positief over het voorstel. 
 
Toezegging: de commissie ontvangt de statuten van de Stichting kom In Mijn Tuin. 
 

3 Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning kindertuin en 
generatietuin in Wandelbos Groenendaal (A-stuk) 
 
Conclusie van de voorzitter: Hamerstuk in de raad 

 

 

5 Ontwerpbestemmingsplan Woonwijken zuid en west (B-stuk) 
Dhrn. Van Mourik en Hutten spreken in als inwoners. 
 
Conclusie van de voorzitter: de commissie kan instemmen met het ter inzage leggen. 
 



9 Parkeer- en verkeersonderzoek naar nieuwe locatie Vomar (C-stuk) 
 
Dhrn. Offerman en De Rooij spreken in namens de vereniging Buurtgenot-en Binnenweg Oost 
(BBO). 
 
Toezegging: de commissie zal de vragen en antwoorden ontvangen die na ontvangst van 
het onderzoek aan Bureau Oranjewoud zijn gesteld.  
 
Conclusie van de voorzitter: Voldoende besproken. 

 

6 Concept Groenbeleidsplan Heemstede 2014 (B-stuk) 
 
Conclusie van de voorzitter: de commissie is positief over het plan en de evaluatie. Tevens 
is de commissie positief over het laten meedenken van burgers maar de verwachtingen 
moeten daarbij niet te hoog zijn. Er zijn zorgen over het niet-inboeten op lange termijn. 
Over het nieuwe kapbeleid zijn de meningen verdeeld. 
Het plan kan de inspraak in. 
 

 

7 Openbare Verlichting, mogelijkheden voor energiebesparing (motie "verlicht de 
verlichting") (B-stuk) 
 
Conclusie van de voorzitter: de commissie geeft complimenten voor de notitie, de partijen 
realiseren zich dat op dit moment nog veel niet haalbaar is. Als de techniek voortschrijdt 
zal gekeken worden naar mogelijke lichtvermindering. Er is binnen de commissie geen 
meerderheid voor de proef. 

 

8 Onderhoud wegen 2013 (C-stuk) 
 
Mw. Sabelis stelt de kernvraag:  
1 - 'hoe is het gesteld met garantie op projecten?' - zo zien we bijvoorbeeld dat een deel van de Kerklaan nu herbestraat 
is / de klinkers opnieuw zijn gelegd. Was de niet al te oude bestrating nu alweer verzakt? En kan dat mogelijkerwijs een 
volgende keer worden voorkomen?  
2 - In de onderliggende stukken vinden wij bij het onderwerp Cruquiusweg-Noord in 2013 de opmerking 'vervangen van 
geblokte gedeelten'  - betekent dit een gedeeltelijke vervanging? Wij dachten dat dit wegdeel geheel zou worden 
vervangen in de loop van dit jaar? 
 

Wethouder Kuiper antwoordt. 

Conclusie van de voorzitter; voldoende besproken. 

 

10 Overzicht bouwprojecten mei 2013 
Er zijn geen vragen over de bouwprojecten. 

 

11 Actiepuntenlijst 
De volgende actiepunten zijn afgedaan: 

12-05 Electronische ontsluiting bouwaanvragen: toelichting is op 10 mei jl. aan de commissie 
toegestuurd. 
13-09 Baggerdepot- en opslag in het Manpadslaangebied: toelichting is op 10 mei jl. aan de 
commissie toegestuurd  
 

 



12 Wat verder ter tafel komt 
 
Dhr. Van der Linden informeert naar wat er bekend is over ongelukken op de Binnenweg sinds de 
herinrichting. 
 Dhr Leenders informeert of het college een onderzoeksopdracht heeft gegeven aan Bureau 
Oranjewoud inzake het verkeersonderzoek Vomar-locatie aan de Eikenlaan. 
 Dhr Radix vraagt aan de wethouder of zij verkeer op de Binnenweg erop kan wijzen dat verkeer 
van rechts voorrang heeft, eventueel door het plaatsen van een bord. 

Wethouder Kuiper antwoordt dat het plan voor een Vomar-vestiging  afkomstig is van de 
initiatiefnemer maar dat de gemeente opdrachtgever is van het verkeersonderzoek. De 
formulering is eveneens van de gemeente. 
Verkeer van rechts heeft voorrang, ook op de Binnenweg, dat behoort tot de kennis van 
verkeersregels. 
Toezegging: wethouder Kuiper zegt toe de ongelukken op de Binnenweg sinds de 
herinrichting te willen inventariseren. 

De voorzitter sluit de vergadering om 22u35.  
    

 
 
 
 


