
 
 
 
 
 
 
 
 

Lijst van conclusies en toezeggingen commissie Ruimte 
11 juni 2020 

 
 
AANWEZIG: dhr. E.J. de Valk (HBB), dhr. K.R. Kremer (HBB), mw. L.F. Jagtenberg (HBB), mw. A.M.C.E. Stam (VVD), dhr. M.B.H.J. 
Radix (VVD), mw. C.V. van der Hoff (D66), Dhr. E. de Zeeuw (GL), dhr. O.J. Boeder (CDA), mw. R.N. Pameijer (PvdA), mw. A.C. 
Nienhuis (burgemeester) en mw. N.F. Mulder (wethouder) 
 
VOORZITTER: dhr. A.P.A.F. Rocourt 
COMMISSIEGRIFFIER: dhr. F.B. Wilschut 
  

1 Opening en vaststellen agenda commissie Ruimte 11 juni 2020 

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.  
 

2 Spreekrecht inwoners 

Er hebben zich 7 insprekers gemeld. 

Dhr. Geels, dhr. de Ronde (namens stichting Veilig Verkeer Heemstede), dhr. van Amelsfoort en 
mw. Rost van Toningen hebben ingesproken over agendapunt 3 ‘Actualisatie wegcategorisering 
Heemstede’.  

Mw. Hoekzema (namens comité Camplaan/Van Merlenlaan), mw. Carton-van Marsbergen en 
dhr. Vroon hebben ingesproken over agendapunt 4 ‘Vaststelling van de prioriteitenlijst voor de 
aanpak van oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers’.  

 



3 Actualisatie Wegcategorisering Heemstede 

Toezegging: het college zegt toe in gesprek te gaan met de inwoners van Merlenlaan/Camplaan 
over korte termijn en structurele aanpassingen, en ook het kruispunt met de Valkenburger daarin 
te betrekken.  

Toezegging: het college zegt toe begin 2021 met een uitgewerkte plan te komen met daarin een 

planning en een beeld van de financiën.  

Toezegging: het college komt in oktober met een B-stuk over het asfalt op de Heemsteedse 

Dreef.  

Toezegging: het college zegt toe ‘Het nieuwe 30’ of ook wel de 3e generatie Duurzaam Veilig 

Verkeer mee te nemen in het vervolg.  

Conclusie voorzitter: De meerderheid van de commissie is positief over de actualisatie 
wegcategorisering met een uitzondering van het CDA die het niet eens is met dit stuk. De 
commissie geeft mee dat simpele en concrete acties nu snel en op korte termijn 
uitgevoerd moeten worden. Verder is er het verzoek/suggestie gedaan om in het vervolg 
de optie ‘heel Heemstede 30km-zone’ te verkennen en dan vooral de Kerklaan en de 
Provincieënlaan. In het plan moeten veiligheid en leefbaarheid de centrale thema’s zijn. Bij 
de participatie moet gezocht worden naar een brede participatie met inbreng van jongeren 
en ouderen. De commissie heeft aangegeven mee te willen denken over het vervolg van 
het traject. Daarnaast wil de commissie meer aandacht voor het verminderen van 
doorstroom en doorgaand vrachtverkeer, met als suggesties: instellen van een milieuzone 
voor vrachtverkeer of werken met hubs.  

 

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

Toezegging: Het college neemt in overweging: een extra oversteekplaats op de van Merlenlaan.  

Toezegging: het college zal een verduidelijking geven over of de lijst van de provincie (subsidie) 

overeenkomt met de lijst in het plan.  

Conclusie voorzitter: De hele commissie is het eens met de prioriteitenlijst 
oversteekplaatsen en is blij dat er een prioriteitenlijst ligt. De commissie vindt dat 
veiligheid voorop moet staan en dat financiën geen blokkade mogen zijn. De 
commissie/raad kijkt hiervoor ook naar zichzelf om dit op te pakken. De oversteekplaats 
Adriaan Pauwlaan – Herenweg is de duidelijke nr. 1 op dit moment. Het CDA en de VVD 
zijn kritisch op het missen van slagkracht, snelheid en het opvolgen van acties en willen 
inwoners uitgebreider betrekken.  

 

 De voorzitter sluit de avond om 23:49 uur.  

De vergadering wordt vervolgd op maandagavond 15 juni 2020 om 20:00 uur.  

 
 
 


