
 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda commissie Ruimte 11 juni 2020 
 

720884 

Voorlopig 
 
De voorzitter van de raadscommissie Ruimte roept de leden van de raadscommissie Ruimte op tot het 
houden van een openbare vergadering op donderdag 11 juni 2020 om 20.00 uur.  De vergadering vindt 
plaats op digitale wijze en is live te volgen op de website: gemeentebestuur.heemstede.nl  
 
 
De voorlopige agenda luidt als volgt: portefeuillehouder 
 
 

1 Opening en vaststellen agenda commissie Ruimte 11 juni 2020  

 

2 Spreekrecht inwoners 

Er bestaat voor inwoners de gelegenheid het woord te voeren over alle 
tot het werkterrein van de commissie behorende onderwerpen. 
Inwoners die het woord willen voeren krijgen spreektijd waarna 
discussie met de commissie mogelijk is. Het moment van inspreken, de 
tijdsduur en de mogelijkheid van discussie worden bepaald door de 
voorzitter. 

 

 

B-stukken 
(Dit zijn collegebesluiten die aan de commissie worden voorgelegd om deze in de gelegenheid te stellen haar 
zienswijze kenbaar te maken. De raad hoeft hier niet over te besluiten) 
 

3 Actualisatie Wegcategorisering Heemstede 

De huidige wegcategorisering voor de gemeente Heemstede is toe aan 
een herziening. Voorgesteld wordt een nieuwe wegcategorisering uit te 
werken en de participatie daarover met de bewoners op te starten. Voor 
wat betreft de Van Merlenlaan (inclusief de Camplaan / 
Valkenburgerlaan ten westen van de Heemsteedse Dreef) wordt de 
aanwijzing als erftoegangsweg en daarmee de invoering van 30 km/uur 
al verder onderzocht, hetgeen de mogelijkheid geeft om 
eventuele aanpassingen aan de weg mee te nemen worden bij de 
renovatiewerkzaamheden aldaar. 

Mulder 

 

4 Vaststelling van de prioriteitenlijst voor de aanpak van 
oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers.  

Om de oversteekplaatsen in onze gemeente verkeersveiliger in te 
richten, is dit jaar het budget verdubbeld. Om dit budget zo goed 
mogelijk te besteden is een prioriteitenlijst opgesteld met hieraan ten 
grondslag een onderzoek. De prioriteitenlijst geeft de volgorde aan 
waarin de oversteekplaatsen aangepakt dienen te worden.  

Mulder 

 

  
 

 


