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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), 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), Dhr. J. Botter (wethouder) en Dhr. A. Schumacher (Directeur 
Ruimte en Welzijn).  
 
VOORZITTER: Dhr. R.M.F. Ates 
COMMISSIEGRIFFIER: Mw. W.J. Vrolijk-Gevaert 
  

1 Vaststellen agenda commissievergadering 16 septem ber 2013 

De vergadering is een voortzetting van de vergadering van donderdag 12 september 2013. 

De vragen van enkele commissieleden worden gesteld onder agendapunt 8 ‘Wat verder ter tafel 
komt’. 

Conclusie voorzitter: de commissie gaat akkoord met  de voorliggende agenda.  

2 Spreekrecht burgers 

Er hebben zich twee insprekers voor agendapunt 3 “Vaststellen bestemmingsplan 
Bedrijventerreinen”  aangemeld: 
 
Dhr. Roest namens Draijer Bouw 
Dhr. Middelbeek namens Healthclub NU 
 

3 Vaststellen bestemmingsplan Bedrijventerreinen (A -stuk) 

Dhr. Roest spreekt in namens Draijer Bouw en dhr. Middelbeek namens Healthclub NU. 

Conclusie voorzitter: bespreekpunt in de raadsverga dering van 26 september 2013. 

Toezegging wethouder:  Voorafgaand aan de bespreking in de raadsvergaderin g van  
26 september 2013: 

1. wordt het college gevraagd de definitie van het begrip ‘fitness’ in het 
bestemmingsplan aan te passen, waarmee er ruimte wo rdt gecreëerd om 
fysiotherapie uitsluitend in de fitnessruimte van H ealthclub NU te kunnen laten 
plaatsvinden.  

2. vindt er een overleg plaats met dhr. Roest om te  zien of het geschil opgelost kan 
worden. 

Het raadsbesluit wordt overeenkomstig het voorgaand e aangepast en na behandeling in de 
B&W vergadering van 24 september 2013 naar de raads leden toegestuurd.  



 

 

4 concept nota afvalinzameling en afvalscheiding (C -stuk) 
Dit stuk is geagendeerd op verzoek van D66 en de PvdA. 
 
Kernvraag D66: 
Is het College voornemens de suggesties van de klankbordgroep op bladzijde 13 en 14 op te pakken 
en op welke wijze gaat zij dat dan doen? 
 
Kernvraag PvdA: 
De klankbordgroep heeft meegedacht in de voorfase? Wat vindt de klankbordgroep duurzaamheid 
nu van de uiteindelijk gekozen ambitie en daaronderliggende keuzes? 
 
Conclusie voorzitter: voldoende besproken 
 
Toezegging: de wethouder stuurt een notitie naar de  commissie Ruimte over de procedure 
die is gevolgd rond de keuze voor de charitatieve i nzamelaar die de textielinzameling voor 
gemeente Heemstede zal gaan verzorgen. 

5 Terrassenbeleid, vaststellen beleid (C-stuk) 
Dit stuk is geagendeerd op verzoek van D66 en PvdA 
 
Kernvraag D66: 
Hoe gaat het beleid na vaststelling gehandhaafd worden? 
 
Kernvraag PvdA: 
Betekent onder het kopje 'voorwaarden' het ordentelijk achterlaten van het terrasmeubilair dat dit 
meubilair bij sluitingstijd opgeruimd en opgestapeld dient te worden? 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken  

6 Overzicht bouwprojecten september 2013 
 

- De wethouder geeft aan dat bij Nieuw Overbos de start bouw vorig jaar is begonnen. 
- Mw. I.H.J. Sabelis stelt een vraag over de Johan Wagenaarlaan 72-74 (Zusterflat). 
- Dhr. E.J.M. van Vlijmen stelt een vraag over Privilege (Watertoren). 

 

7 Actiepuntenlijst 
 
13-02 Wilhelminaplein - wordt nog besproken 
13-03 Woontoren – nog niets van bekend. 
13-15 Inventarisatie ongevallen Binnenweg – de notitie ongevallen is naar de raadsleden verzonden 
          op 12 juli 2013. Afgehandeld. 
13-16 Welstandsproces – de wethouder verwacht dat de consultatieronde in november zal kunnen  
          plaatsvinden. 

 



 

 

8 Wat verder ter tafel komt 

Dhr. E.H. van der Linden verzoekt de voorzitter het besluit dat is genomen in de commissie Ruimte 
van 12 september 2013 betreffende agendapunt 4 ‘Manpadslaangebied, besluiten of bebouwing 
noodzakelijk is en start onderhandeling’ (zie besluitenlijst commissie Ruimte 12 september 2013), 
voor te lezen.  
 
Dhr. C.G.T.F.J. Leenders meldt dat dhr. De Graaff, voorzitter van de Kerngroep 
Manpadslaangebied, heeft laten weten dat de vergaderingen van de Kerngroep, in tegenstelling tot 
wat dhr. De Graaff eerder heeft gezegd tijdens de vergadering van de commissie Ruimte van  
12 september jl., niet openbaar zijn.  

Dhr. C.G.T.F.J. Leenders stelt een vraag over het terrassenbeleid aan de Jan van Goyenstraat.  

Actiepunt: de griffier stuurt een brief namens de c ommissie Ruimte naar de voorzitter van de 
Kerngroep Manpadslaangebied, waarin staat dat de co mmissie Ruimte van mening is dat alle 
vergaderingen van de Kerngroep Manpadslaangebied, i n welke samenstelling dan ook, 
openbaar dienen te zijn. 

9 Afsluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21u35. 
 
 
 


