
 
 
 
 
 
 
 
 

Besluitenlijst commissie Ruimte 
 

12 december 2013 
 
 
 
AANWEZIG: 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), Dhr. R.M.F. Ates (HBB), Mw. I.H.J. Sabelis (GL), Mw. 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).  
AFGEMELD: Mw. A.P. van der Have, Dhr. C.G.T.F.J. Leenders 
 
VOORZITTER: Mw. H.M.A. Hooij 
COMMISSIEGRIFFIER: Mw. W.J. Vrolijk-Gevaert 
  

1 Vaststellen agenda commissievergadering 12 decemb er 2013 

Mw. H.M.A. Hooij vervangt dhr. R.M.F. Ates als voorzitter.  
Dhr. R.M.F. Ates (HBB) vervangt Mw. A.P. van der Have (HBB).  
Dhr. C.G.T.F.J. Leenders (VVD) heeft zich afgemeld. 

Dhr. M.B.H.J. Radix (VVD) stelt voor het onderwerp “verkeersveiligheid Herenweg” aan de agenda 
toe te voegen. De voorzitter stelt voor dit onderwerp direct na agendapunt 2 “spreekrecht burgers” te 
behandelen  

De voorzitter stelt voor agendapunt 8 “Notitie verkeersonderzoek ontsluiting parkeergarage Vomar” 
direct na agendapunt 4 te behandelen. 

Conclusie voorzitter: de commissie stemt in met de voorstellen en stelt de agenda aldus vast.  

2 Spreekrecht burgers 

Er hebben zich 4 insprekers aangemeld 
 
agendapunt 3  ‘ruimtelijke randvoorwaarden voor een herziening van  het bp woonwijken           
Noord oost ten behoeve van Watermuziek en Spaarneli cht’  

• Dhr. H. Boersma namens de bewoners van Watermuziek 
 

agendapunt 4  “wijziging Kapbeleid”   
• Mw. N. Spits 
 

Agendapunt 8  “Notitie verkeersonderzoek ontsluiting parkeergarag e Vomar” 
• Dhr. B. Offerman 
 

Agendapunt 13  “verkeersveiligheid Herenweg”    
• Dhr. Dirkzwager 
 

13 Verkeersveiligheid Herenweg 
Dhr. Dirkzwager spreekt in en brengt een inspreektekst in. 

Conclusie voorzitter: de meerderheid van de commiss ie is akkoord met de uitvoering zoals 
deze is voorgesteld door wethouder Kuiper. Dit agen dapunt is voldoende besproken en 
hiermee afgehandeld. 



3 Ruimtelijke randvoorwaarden voor een herziening v an het bestemmingsplan Woonwijken 
Noordoost ten behoeve van Watermuziek en Spaarnelic ht  (A-stuk) 
Dhr. H. Boersma spreekt in en brengt een inspreektekst in. 

Conclusie voorzitter: de meerderheid van de commiss ie is het niet eens met de lijn van het 
voorliggende voorstel en verzoekt de wethouder in d e commissie Ruimte van januari 2014 
met een nieuw voorstel (B-stuk) te komen waarin aan passingen zijn opgenomen omtrent de 
flexibiliteit en heldere kaders zijn aangegeven zoa ls deze door de commissie zijn ingebracht. 

4 Wijziging kapbeleid  (A-stuk)  
Mw. N. Spits spreekt in en brengt een inspreektekst in. 

Conclusie voorzitter: bespreekpunt in de raadsverga dering van 18 december 2013.  
Het CDA en de VVD zijn voor de wijziging in het kap beleid. HBB, GroenLinks en PvdA zijn 
tegen de wijziging in het kapbeleid. D66 doet een t ussenvoorstel (inspraak op de bomenkaart) 
en beraadt zich nog over haar standpunt ten opzicht e van het kapbeleid. 

8 Notitie verkeersonderzoek ontsluiting parkeergara ge Vomar (C-stuk) 
Dhr. Offerman spreekt in en brengt een inspreektekst in. 
 
Kernvraag VVD: 

• Wanneer krijgen we de voorkeursvariant van het college te horen? 

Kernvragen PvdA: 
• Hoe beoordeelt het college de kwaliteit van het onderzoek? 
• Waarom volstaat het college met het slechts in kennis stellen van buurt en vomar Vastgoed, 

zonder een standpunt in te nemen? 
• Wat is trouwens het standpunt van het college over de aangedragen alternatieven?"  

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. 

5 Uitvoeringsprogramma "integrale handhaving" gemee nte Heemstede 2014 (B-stuk)  

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. De opmer kingen van de commissie met 
betrekking tot het intensiveren van de handhaving r ondom scholen worden meegenomen 
door het College.  

Toezegging: De burgemeester zoekt uit of er aanleid ing is om de Post onvoorzien (van uren) 
toe te voegen aan het uitvoeringsprogramma.  

6 Beheerplan openbare verlichting 2013-2017 (C-stuk ) 
 
Kernvragen GroenLinks: 

• Hoe krijgen wij meer meer inzicht in de afweging en terugverdientijd van de voorgestelde 
LED-plannen?  

• Hoe verhoudt de constatering zich met de doelen op energiebesparing zoals genoemd in de 
nota duurzaamheid?  

• Wanneer gaat de gemeente onderzoeken of de verlichting van de parkeerplaatsen - en 
wellicht ook elders - ’s nachts uit kan? 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. De wetho uder neemt de opmerkingen over 
strooilicht van GroenLinks mee bij de vervanging va n de armaturen.  



7 Fietsparkeren winkels Zandvoortselaan (C-stuk) 
 
Kernvraag D66: 

• Met betrekking tot de slechte toegang van het trottoir voor minder validen dan wel invaliden 
die zich voortbewegen met een hulpmiddel wil D66 graag een toelichting van het College 
waarom met de aangedragen oplossing dit probleem zou zijn opgelost en hoe dit zich 
verhoudt met het gegeven dat de openbare ruimte van ons allemaal is. 

 
Kernvragen GL: 

• Is het terecht dat wij uit de stukken begrijpen dat winkeliers fietsen graag verder van de 
winkels hebben dan auto's?  

• Zijn voor dit onderwerp ook fietsgebruikers zelf geraadpleegd, eventueel via de 
Fietsersbond? 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken  

9 Vrijgeven krediet project 'Vervanging laanbeplant ing Bosboom Toussaintlaan' (C-stuk) 

Kernvraag HBB: 
Hebben er bewoners gereageerd op het bomenvoorstel en zo ja, wat gaat de gemeente met de 
reacties doen? 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken  

10 Overzicht bouwprojecten december 2013 

Er zijn geen opmerkingen. 

11 Actiepuntenlijst 

13-25 Herenweg: dit onderwerp is in deze vergadering geagendeerd en afgehandeld. 
13-27 Bomenkap Johan Wagenaarlaan: Er is op 21 november 2013 een memo gestuurd aan de 
raad. Het actiepunt is hiermee afgehandeld. 
13-28 Vervanging parkeermeters:. Dit onderwerp maakt deel uit van een plan met betrekking tot 
parkeervoorschriften. De wethouder komt via de agendacommissie terug met een datum wanneer dit 
voorstel aan de orde komt. 
13-29 Dagvaarding AEB: Er is op 29 november 2013 een memo verzonden aan de raad. Het 
actiepunt is hiermee afgehandeld. 

12 Wat verder ter tafel komt 

Dhr. Van Vlijmen stelt een vraag over PDF-expert. Deze vraag word neergelegd bij de griffie. 

14 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 23u25. 
 
 
 


