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Zaaknummer : 921101  
Team : Infra en Projecten Heemstede  
Portefeuillehouder : A.P. van der Have  
Openbaarheid : Actief openbaar  
 
 
 
ONDERWERP 
Renovatie groen voorplein Herfstlaan. 
 
SAMENVATTING 
De huidige invulling van het voorplein van de Algemene begraafplaats aan de 
Herfstlaan kan verbeterd worden. De gemeente Heemstede doet dit samen met 
inbreng van omwonenden. Het college geeft hiervoor budget vrij zoals opgenomen 
in het investeringsprogramma 2021.  
 
JURIDISCH EN BELEIDSKADER 
Begroting 2021 
 
BESLUIT B&W 
1. Het krediet van € 30.000 “Renovatie groen voorplein Herfstlaan”, vrij te geven, 
conform het investeringsprogramma 2021; 
2. Dit besluit ter kennisname te brengen van de commissie Ruimte (C-stuk). 
 
AANLEIDING 
De huidige invulling van het voorplein van de Algemene begraafplaats aan de 
Herfstlaan kan verbeterd worden. Het voorplein krijgt een nieuwe groene inrichting. 
De gemeente is niet tevreden met de huidige invulling en neemt het initiatief dit te 
verbeteren.  
 
MOTIVERING 
De coniferenhaag is niet meer goed te beheren en past ook niet bij het beeld van 
deze historisch belangrijke locatie, hoewel het voorplein geen onderdeel is van het 
historische ontwerp van de begraafplaats zelf. Het vormt echter als entree een 
belangrijk onderdeel. Aantasting zorgt dat de haag niet goed kon worden gesnoeid.   
 
FINANCIËN 
In het investeringsprogramma is het krediet opgenomen van € 30.000 “Renovatie 
groen voorplein Herfstlaan” opgenomen van € 30.000. 
 
PLANNING/UITVOERING 
Week 42  Ontwerpen 3 varianten  
Week 43   Varianten beoordelen 
Week 47   Werksessie met omwonenden   
Week 48   Resultaten werksessie uitwerken ontwerp 
Week 49>  Uitvoering  
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PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE 
De gemeente gaat samen met omwonenden en de HVHB (Historische Vereniging 
Heemstede Bloemendaal) praten over de inrichting van dit voorplein. De direct 
omwonenden worden uitgenodigd voor een werksessie samen met HVHB. 
 
In de werksessie worden 3 ontwerpen gepresenteerd van een nieuwe inrichting. In 
deze ontwerpen wordt een open karakter inclusief een groene barrière op 3 
manieren uitgewerkt. Samen komen we tot een gedragen ontwerp dat daarna in 
uitvoering gaat.  
 
DUURZAAMHEID 
Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van duurzame 
materialen en materieel dat zoveel mogelijk elektrisch is. Daarnaast maken wij zo 
veel mogelijk gebruik van biologisch gecertificeerde, inheemse beplanting dat 
biodiversiteit stimuleert.  


