Overzicht besteding krediet uitvoeringsprogramma Visie winkelcentra Heemstede (per 1-1-2020)
Maatregel

Raming `
april 2017

Werkelijke
kosten

-

-

1b. Vestigingsbeleid detailhandel
Jan van Goyenstraat

-

-

2. Herontwikkeling Binnendoor e.o.

-

-

3. Regelgeving horeca en terrassen

-

-

4. Opwaardering IJzeren brug e.o.
- Inrichting terras hoek
Zandvaartkade- Binnenweg
(tegenover Kaldi)

€ 30.000

€0

€ 15.000

€ 6.800

Ruimtelijke ordening
1a. Vestigingsbeleid detailhandel
Raadhuisstraat & Binnenweg

Verkeer
1a. + 1b. Bewegwijzering winkelgebieden
Raadhuisstraat &
Binnenweg, Jan van Goyenstraat en
Zandvoortselaan-west
- Opstellen en uitwerken
bewegwijzeringsplan;

Geraamd voor
uitvoering 2020

Stand van zaken

De voorbereidende inventarisatie is in 2019
uitgevoerd. Deze informatie wordt in het tweede
kwartaal van 2020 vervat in een korte notitie aan de
raad.
Er is een aantal bijeenkomsten gehouden met de
ondernemers en omwonenden over de zorgen en
wensen ten aanzien van het vestigingsbeleid. De
hieruit te destilleren lijn zal in het eerste kwartaal
van 2020 worden besproken met de ondernemers
en omwonenden en zal vervolgens in het tweede
kwartaal van 2020 worden voorgelegd aan de raad.
Doorlopende actie
Bestemmingsplan vastgesteld door de raad op 31
oktober 2019. Tegen het vaststellingsbesluit is
beroep aangetekend bij de Raad van State.
Daarnaast wordt een aanpassing van de APVvoorschriften opgesteld in het 1e kwartaal van 2020.
De verdere uitwerking van dit programmaonderdeel is stopgezet wegens gebrek aan
draagvlak bij omwonenden en ondernemers.

Project is uitgevoerd

1

- Nieuwe bebording (incl. plaatsing);

€ 50.000

€ 15.041,40

- Dynamische bewegwijzering
parkeerlocaties

PM

-

2. Opheffen afslagverboden Binnenwegnoord

-

-

3. Parkeerduur langsparkeren
Raadhuisstraat & Binnenweg
- Aanpassing parkeerautomaten en
digitale parkeerapparatuur;
- Verlaging parkeertarief

€ 2.000

PM

Project moet nog worden uitgevoerd. Kosten zijn
afhankelijk van het uiteindelijke voorstel dat in het
kader van het gemeentebrede onderzoek naar het
parkeerbeleid aan de raad wordt gedaan. De
planning voor dit traject volgt in het eerste kwartaal
van 2020.

€ 10.000

€ 8.656

Project is uitgevoerd

4b. Optimaliseren parkeren
Jan van Goyenstraat
- Verduidelijken bebording blauwe
zone

€ 1.000

€ 882

Project is uitgevoerd

4c. Optimaliseren parkeren
Zandvoortselaan-west
- Indeling parkeervakken;
- Langsparkeerstrook Roemer
Visscherplein

€ 3.500
€ 30.000

€ 1.465
€ 18.340,85

Project is uitgevoerd
Project is uitgevoerd

€ 10.000

€ 18.700

4a. Optimaliseren parkeren
Raadhuisstraat & Binnenweg
- Realisatie kleine verbeteringen

5. Vergroten verkeersveiligheid
Raadhuisstraat & Binnenweg
- Oversteekvoorzieningen;

€ 5.000

€ 7.500

2

Project in oorspronkelijke omvang is uitgevoerd.
Onder andere vanwege gebruikmaken van
bestaande panelen zijn de kosten beperkt
gebleven.
In aanvulling hierop worden nog 1 bord en 2
panelen aangepast in januari 2020.
Voor de laatste aanpassingen is een bedrag
benodigd van ca. € 5.000.
Project is uitgevoerd

Reeds uitgegeven is € 18.700 (incl. de uitvoering
van de nieuwe zebravariant locatie Binnenweg
(Dekamarkt). Een nieuwe variant voor de locatie
Raadhuisstraat moet nog worden uitgevoerd.

Daarvoor is naar verwachting € 7.500 nodig
(gebaseerd op de kosten voor de locatie
Binnenweg. Bij een eventueel noodzakelijke
aanpassing van de weginrichting kan dit bedrag
nog hoger worden).
Deze oversteekplaats is in december 2019
schetsmatig op tekening uitgewerkt, incl.
consequenties voor het auto- en fietsparkeren ter
plaatse. Deze uitwerking kan besproken worden
met de WCH. Vervolgens kan in het 1e kwartaal
van 2020 uitvoering plaatsvinden.
- Blindegeleiddelijnen;

€ 40.000

€ 40.000

- Verbreding fietssuggestiestrook,
incl. verduidelijking belijning
bestaande fietssuggestiestrook;

€ 20.000

€ 27.066,30

Project is uitgevoerd

- Bebording “Auto te gast”

€ 5.000

€0

Uitgevoerd (Bebording herschikt, aangevuld uit
eigen voorraad en uitgevoerd door eigen
serviceteam).

6. Verkeersregulering IJzeren brug
- Vervanging bebording;
- Aanbrengen markering (haaientanden)

€ 150
€ 1.000

€ 585
-

7a. Optimaliseren fietsparkeren
Raadhuisstraat & Binnenweg
- Fietsparkeervoorzieningen
ontmoetingsplein;

€ 15.000

€ 10.445,50

In het 1e kwartaal van 2020 wordt het plan
schetsmatig op tekening uitgewerkt. Deze
uitwerking kan dan besproken worden met de WCH
en de specifieke plaatselijke organisatie voor
Blinden en Slechtzienden.
Vervolgens wordt in het tweede kwartaal van 2020
het vervolgtraject (werkvoorbereiding en –
uitvoering) gerealiseerd. Naar inschatting is het
volledige geraamde bedrag voor uitvoering
benodigd.

Kosten meegenomen in onderdeel 5
(Oversteekvoorzieningen
Binnenweg/Raadhuisstraat).
€ 5.000

3

€ 10.445,50 t.b.v. de aankoop van de
fietsvoorzieningen reeds betaald. Nog

€ 5.000 nodig voor plaatsing. Hierover is reeds
overleg geweest met de WCH en uitvoering
geschiedt in januari 2020.
- Fietsparkeervoorzieningen overig

7b. Optimaliseren fietsparkeren
Jan van Goyenstraat
- Fietsparkeervoorzieningen
winkelgebied;
- Verplaatsen fietstulips
- Verplaatsen bank en afvalbak
7c. Optimaliseren fietsparkeren
Zandvoortselaan-west
- Aanpassen parkeerstrook;
- Fietsparkeervoorzieningen
winkelgebied;

Overig
1. Schoon, heel en veilig winkelgebieden
- Onderhoud winkelgebieden;

- Vervangen boomspiegels
Binnenweg

€ 3.750

€ 2.500

In het overleg is door WCH gevraagd om een
variant met enkele fietsvakken t.p.v. het
ontmoetingsplein en het pleintje bij de dorpspomp
i.p.v. de standaard toegepaste nietjes. Er is geen
bezwaar tegen deze oplossing, omdat dit meer
flexibiliteit op deze plekken biedt bijvoorbeeld voor
het houden van evenementen. In december 2019
zijn de vakken schetsmatig op tekening uitgewerkt.
Deze uitwerking kan dan besproken worden met de
WCH. Vervolgens kan in februari 2020 het
vervolgtraject in gang gezet worden incl. uitvoering.
De kosten hiervan worden ingeschat op ca.
€ 2.500.

€ 6.300

€ 3.631

Uitvoering is geschied door eigen serviceteam

€
€

€0
€0

Wordt uitgevoerd in januari 2020. Geschiedt door
eigen serviceteam.

€ 6.000
€ 3.400

-

Projecten zijn uitgevoerd. Kosten meegenomen in
onderdeel 4c (optimaliseren parkeren
Zandvoortselaan-West).

-

-

Kosten ten laste van het jaarlijkse onderhoudsbudget

€ 18.000

€ 20.491,17

Project is uitgevoerd

150
200

4

2a. Versterken ontmoeten en
verblijven Raadhuisstraat &
Binnenweg (groen)
- Bollen ontmoetingspleinen (incl.
onderhoud);
- Hanging baskets (inclusief
onderhoud)

n.v.t.

n.v.t.
Jaarlijks terugkerende actie. Kosten ten laste van
structureel onderhoudsbudget

n.v.t.

n.v.t.

2b. Versterken ontmoeten en
verblijven Raadhuisstraat &
Binnenweg (zitmeubilair)
- Vervangen hout bestaande banken;

€ 10.000

€0

Huidige banken opgeknapt door eigen serviceteam.
Project daarmee uitgevoerd

- Aanbrengen nieuwe zitelementen;

€ 7.875

€ 7.145

Nog plaatsen door eigen serviceteam. (NB. Op de
Binnenweg lijkt bij nader inzien (zie ook bij de
fietsparkeervoorzieningen) te weinig ruimte voor de
reeds aangekochte extra stoelen. Plaatsing op het
plein voor Plein 1 of in de Jan v. Goyenstraat zijn
haalbare alternatieven.)

- Aanpassen bestaande zithoeken

€ 2.000

€ 375

Project is uitgevoerd.

2c. Versterken ontmoeten en
verblijven Jan van Goyenstraat
(groen)
- Bollen kopeinden (inclusief
onderhoud);
- Hanging baskets (inclusief
onderhoud)

n.v.t.

n.v.t.

Jaarlijks terugkerende actie. Kosten ten laste van
structureel onderhoudsbudget

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

2d. Versterken ontmoeten en
verblijven Zandvoortselaan-west
- Hanging baskets (inclusief
onderhoud);
- Bollen kopeinden (inclusief
onderhoud);

Jaarlijks terugkerende actie. Kosten ten laste van
structureel onderhoudsbudget

5

€ 3.000

€0

Project is uitgevoerd door eigen serviceteam

n.v.t.

n.v.t.

Jaarlijks terugkerende actie. Kosten ten laste van
structureel onderhoudsbudget

-

-

Doorlopende actie

4. Gerichte communicatie en
marketing
- Inhuren expertise villagemarketing;

€ 10.000

€ 10.000

Project is uitgevoerd

- Plattegronden winkelgebied

€ 10.000

Totalen

Krediet

Uitgaven

€ 313.325

€ 149.624,22

- Inrichting hoek brug
2e. Versterken ontmoeten en verblijven De
Glip
- Bollen kopeinden (inclusief
onderhoud);
3. Actieve acquisitie winkel/ en
horecabedrijven

Onderzoek Biz centrum

€ 10.000

€ 10.000

Er wordt een onderzoek opgestart naar hoe om te
gaan met reclame en aankondigingen in abri’s, etc.
in het kader van de te vernieuwen contracten
hiervoor.
Het is wenselijk om nu de discussie over de
plattegronden, c.q. evenementenaankondigingen
hierbij mee te nemen. Voorgesteld wordt het
gereserveerde budget beschikbaar te houden.

Geraamd, nog
uit te geven
€ 70.000
In de najaarsnota 2019 is vastgelegd de kosten
voor Heemstede uit het krediet voor het
Uitvoeringsprogramma te betalen.

Kanttekening:
Apart is een krediet van € 18.000 aangevraagd voor de aanschaf elektrische stofzuiger voor de winkelgebieden (maatregel “Reiniging winkelgebieden”) in
verband met de afwijkende afschrijvingstermijn.
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