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Voorzitter,

Natuurlijk, hier komt het bekende bootje…!

Het vaart door de Leidsevaart langs een rommelig Manpadslaan gebied. Het is er stil. Alles wat 
daar nu gebeurt, gebeurt zeker in het geheim. Via een omweg langs Haarlem – zouden auto’s dat 
ook niet moeten doen? – passeert het bootje het te koop staand ziekenhuis, het mooie Hageveld 
waar de ramen open staan voor de nodige ventilatie, een kalme Binnenweg maar drukke Dreef, om 
dan de nieuwe haven-in-aanbouw van Heemstede binnen te varen, op zoek naar een ligplaats. En 
een laadpaal want dit is geen stoom- maar een elektrisch bootje. Op de kade staat onze 
burgermoeder met mondkapje op driftig te zwaaien, terwijl achter haar wethouders en raadsleden 
een beetje lopen te ruziën en donderjagen. Een kwajongen steekt een vuurpijl af. Maar helaas…. 
Sinterklaas komt dit jaar niet langs. U weet wel: Corona… Op de voorplecht staat wel een 
veelbelovende zak met de letters ‘Eneco’…

Dit is onze beschouwing in een notendop. U herkent vast de kernpunten. 

Veel plannen, veel projecten, weinig concreet resultaat. Natuurlijk heeft corona roet in het eten 
gegooid. Het sociale leven staat op z’n kop. Digitaal thuiswerken is de norm. Althans, voor wie 
werk heeft. Het ziet ernaar uit dat dit wel even zo blijft. Dat betekent niet dat alles stil moeten 
komen te liggen. Aanpakken. Uitvoeren. Afmaken. Samen! 

1. Laten we dat dan ook doen. In de raad, met het college en samen met bewoners. Participatie 
blijft een toverwoord van dit college maar de magie ontbreekt. Samen met Groen Links heeft 
D66 het college handreikingen aangeleverd. We twijfelen wat ermee gedaan gaat worden. En 
omdat bewoners vaak teleurgesteld zijn bij voorstellen en besluiten willen wij hen het 
democratische recht op amendement geven met een motie ‘Burgeramendement’.

2. Samen betekent ook samenwerken met anderen in de regio. Niet alleen met Bloemendaal of in 
de Metropool Regio Amsterdam, maar ook met Provinciale Staten, bijvoorbeeld over 
verplaatsing van de bebouwde kom. Zou het ooit nog gebeuren? 

3. Over bebouwde kom gesproken: waarom maken we het ons zo moeilijk en maken we niet van 
heel Heemstede – op paar uitzonderingen na - een 30 km zone, in plaats van straat voor straat, 
wijk voor wijk… Wel zo fijn en veilig voor iedereen in het dorp. Zie de breed gedeelde motie: 
‘Veilig 30 Heemstede’. 

4. En dat is een mooi bruggetje naar het Manpadslaan. Nee, niet letterlijk over het bruggetje, 
maar via het laantje dat iedereen 30 km wil maken om dan bij nieuwe woningen in de Zuid-
West hoek uit te komen. Het plan ‘Delva’ van de projectontwikkelaars is in ieder geval, na 
meer dan 10 jaar, een stap vooruit en met betere invulling dan voorheen. Maar het is niet waar 
D66 steeds voor gepleit heeft, nl. een plan voor het hele gebied met veel openbare natuur. Nu 
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gaat het maar om de helft, en met de projectontwikkelaars aan het stuur. College: pak de 
regie!!

5. Via natuur kom je bij duurzaamheid. Staat hoog in ons partijprogramma. Samen met het 
onderwijs. En beiden leiden naar het IHP, het 20 jaren Integraal Huisvestingsplan voor scholen 
met aandacht voor frisse, duurzame gebouwen. We weten dat dit een heel langdurig project is 
waar schoolbesturen en de gemeente - ieder met zijn eigen verantwoordelijk - samen aan 
werken. Maar op de korte termijn kan de gemeente de scholen toch ook wel steunen om, waar 
nodig, de ventilatie te verbeteren in het kader van corona? Er is rijkssubsidie beschikbaar. 
Derhalve onze motie: ‘Frisse Gezonde Scholen’.     

6. Er ligt ook een grote verantwoordelijkheid bij ons allemaal om te zorgen voor een goed klimaat 
voor onze kinderen en hun kinderen. In het hele land worden plannen en scenario’s 
(zogenaamde ‘visies’) gemaakt voor alternatieve energie opwekking en warmte voorziening 
zonder gas. Daar hebben we de hulp van al onze bewoners bij nodig. Dus college: betrek ze!! 

7. Het gaat een hoop geld kosten. Gelukkig stond daar die zak op de voorplecht van ons bootje. 
Laten we die zak nou niet plunderen voor allerlei wissewasjes maar behouden voor dit soort 
hele grote projecten. Derhalve de motie ‘Energie voor Energie’ de we samen met CDA en VVD 
indienen. 

Laten we ook samen kijken naar het streven om alle gemeentelijke gebouwen energieneutraal 
te maken. Moeten we zeker doen, maar wel waar het ook echt zinvol is. Een gebouw dat 
amper energie verbruikt en moeilijk energie-neutraal te maken is, moet je daar heel veel geld 
in steken? Je hoeft volgens ons ook niet alles te verkopen, maar gewoon een goede afweging 
maken. Vandaar de motie: ‘Intelligente verduurzaming’.   

8. Dan zitten we nu nog met wat overblijft: ons restafval. Scheiding aan de bron en omgekeerd 
inzamelen maakt mensen bewust van al het afval dat we produceren en weggooien, en het 
levert zo zuiver mogelijk gescheiden afvalstromen. Wij geloven zeker ook in technische 
innovaties bij nascheiding, maar onderzoeken laten zien dat de combinatie van voor- en 
nascheiding altijd nog betere resultaten oplevert dan enkel nascheiding. Maar hoe het best 
deze voor- en nascheiding uit te voeren en de financiële onderbouwing van de verschillende 
mogelijkheden zijn vragen die nog steeds bij het College liggen. Nog steeds… 

Tenslotte…

9. Samen betekent ook niemand laten vallen. Het gaat goed in het sociaal domein in Heemstede. 
Maar we zien ook stijgende kosten in jeugd- en ouderenzorg. En dat zal met deze corona crisis 
waarschijnlijk nog harder gaan. Net als vorig jaar blijven wij ons zorgen maken over de 
budgetten en onze reserves op de langere termijn. 
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10. Natuurlijk heeft de corona crisis ook een groot effect op onze kosten en begroting. Gelukkig 
springt het Rijk bij en kunnen wij extra steun geven aan onze inwoners en lokale ondernemers. 
Het lijkt goed te gaan maar het is verstandig een stevige reserve te houden. De meerjaren 
begroting laat nu al zien dat we heel afhankelijk zijn van alle incidentele baten en lasten terwijl 
de structurele basis daalt. Daarbij komt de verwachting dat het Rijk bij de komende herijking 
van het gemeentefonds, de bijdrage voor Heemstede zeer waarschijnlijk naar beneden zal 
bijstellen. College, wat gaat u daar concreet aan doen? 

Ondertussen dobbert ons bootje nog steeds verwachtingsvol rond in de mooie nieuwe haven…  

Dank u voorzitter.

  


