
 
 
 
 
 
 
 
 

Besluitenlijst commissie Ruimte 

 
3 december 2015 

 
 
 
AANWEZIG: Mw. J. Goedkoop (HBB), Mw. A.P. van der Have (HBB), Dhr. H.M. Klaasen (D66), Mw. Y.E.G.M.M. Schul (D66),  
Mw. A.M.C.E. Stam (VVD), Dhr. M.B.H.J. Radix (VVD), Dhr. E.J.M. van Vlijmen (CDA), Dhr. E. de Zeeuw (GL), Dhr. J.H. Maas (PvdA), 
Mw. M.J.C. Heeremans (burgemeester), Dhr. R.M.F. Ates (wethouder), Mw. H.M.A. Hooij (wethouder), Dhr. D.J. Droogh (DTNP) en  
Dhr. A.W.M. Schumacher (Directeur Ruimte en Welzijn).  
 
AFGEMELD: Dhr. C.G.T.F.J. Leenders (VVD) 
 
VOORZITTER: Dhr. S.M. Nieuwland 
COMMISSIEGRIFFIER: Mw. W.J. Vrolijk-Gevaert 

  

1 Vaststellen agenda commissie Ruimte 3 december 2015 

Dhr. C.G.T.F.J. Leenders (VVD) heeft zich afgemeld en wordt vervangen door Mw. A.M.C.E. Stam 
(VVD). 

Dhr. D.J. Droogh van DTNP is aanwezig bij de behandeling van agendapunt 5 “Tussenstap visie 
winkelcentra Heemstede-fase 2a” voor beantwoording van eventuele vragen. 

De voorzitter stelt voor de volgorde van de agendapunten als volgt te wijzigen: na agendapunt 2 
worden eerst de agendapunten 4, 5 en 7 behandeld. Vervolgens worden de punten 3, 6 en verder 
besproken. 

Conclusie voorzitter: de agenda wordt aldus vastgesteld. 

 

2 Spreekrecht burgers 

Er hebben zich 6 insprekers gemeld. 

 

Twee insprekers bij agendapunt 4 “onderhoud of vervangen brug IJsbaanpad”: 

• Dhr. M. Westendorp 

• Dhr. G. van Eikeren 

 

Vier insprekers bij agendapunt 5 “tussenstap visie winkelcentra”:  

• Dhr. M. Karel 

• Dhr. B. Offerman 

• Dhr. R. Janus 

• Mw. T.T. Tan 

 

De spreektijd wordt vanwege het aantal insprekers beperkt tot 4 minuten. 

 

4 Onderhoud of vervangen brug  IJsbaanpad (B-stuk) 

Dhr. M. Westendorp en dhr. G. van Eikeren spreken in. 

Conclusie voorzitter: de wethouder gaat op verzoek van de commissie samen met 
omwonenden de mogelijkheden voor een andere brug nader onderzoeken (participatietraject) 
en informeert tevens of hier draagvlak voor is bij alle omwonenden. 



5 Tussenstap visie winkelcentra Heemstede-fase 2a (B-stuk) 

In aanwezigheid van dhr. D.J. Droogh (DTNP) 

 

Dhr. M. Karel, dhr. B. Offerman en dhr. R. Janus spreken in en leveren een inspreektekst in.  

Mw. T.T. Tan spreekt in. 

Conclusie voorzitter: De commissie onderschrijft het advies van het college en van DTNP. De 
meerderheid van de commissie (D66, GL en VVD) willen de gevolgen van de intentieverklaring 
Slottuinen op de winkelvisie agenderen voor januari 2016. PvdA, CDA en HBB wensen eerst 
de concrete plannen af te wachten en op basis daarvan te discussiëren.  

Toezegging: de wethouder stuurt het antwoord op de vraag wat het traject tot nu toe gekost 
heeft schriftelijk toe (vraag van dhr. M.B.H.J Radix). 

7 Huisvesting statushouders 

Conclusie voorzitter: De commissie stemt unaniem in met de ingeslagen weg voor de opvang 
van statushouders en asielzoekers. Een aantal partijen geeft aandachtspunten mee. 

3 Verordening dode gezelschapsdieren (deregulering) (A-stuk) 

Conclusie voorzitter: hamerpunt voor de raadsvergadering van 17 december 2015. 

6 Samenwerkingsovereenkomst R-net haltevoorzieningen (C-stuk) 

 
Kernvraag GroenLinks: 
Hebben de fracties € 50.000  over voor het opwaarderen en opheffen van bushaltes, als er daardoor 
minder bushaltes overblijven en de bus dus minder bereikbaar wordt voor mensen die moeilijk 
kunnen lopen?  

Conclusie voorzitter: voldoende besproken 

8 Overzicht bouwprojecten 

De wethouder geeft nieuwe informatie over Spaarnelicht en de Heemsteedse Dreef 61. 

De commissie stelt geen vragen over de bouwprojecten.. 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken 

 Ordevoorstel 

Dhr. J.H. Maas stelt voor de agendapunten 9 “actiepuntenlijst” en 10 “wat verder ter tafel komt” voor 
deze vergadering laten vervallen. Het college wordt verzocht de actiepuntenlijst te actualiseren. 

Conclusie voorzitter: de commissie gaat akkoord met het ordevoorstel. 

9 Actiepuntenlijst 

vervallen 

10 Wat verder ter tafel komt 

vervallen 

11 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22u56. 

 
 


