
 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda commissie Ruimte 
 

722695 

Voorlopig 
 
De voorzitter van de raadscommissie Ruimte roept de leden van de raadscommissie Ruimte op tot het 
houden van een openbare vergadering op donderdag 8 april 2021 om 20.00 uur.  
 
De voorlopige agenda luidt als volgt: portefeuillehouder 
 

1 Opening en vaststellen agenda commissie Ruimte 8 april 2021  

 

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. 

 

A-stukken 
(Dit zijn stukken die aan de commissie worden voorgelegd voor advies aan de raad.) 

3 Ontwerp verklaring van geen bedenkingen sanitaire voorzieningen 
Haven van Heemstede 

De gemeente wil de Haven van Heemstede (her)ontwikkelen tot een 
aantrekkelijke recreatie- en verblijfsplaats. Na een zorgvuldig traject is 
het definitieve inrichtingsplan voor de haven door de gemeenteraad 
vastgesteld op 28 november 2019. Het inrichtingsplan voorziet in een 
sanitaire voorziening op de verlaagde kade van de Havenstraat. Om 
deze voorziening planologisch mogelijk te maken geeft de 
gemeenteraad een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af. Deze 
ontwerp verklaring van geen bedenkingen wordt samen met de 
ontwerpvergunning zes weken ter inzage gelegd.  

Van der Have 

 

4 Actieplan Spelen in Heemstede 2021 -2024 

Het college van B&W stelt de raad voor het ‘Actieplan Spelen in 
Heemstede 2021 - 2024’ vast te stellen. Met het Actieplan Spelen wordt 
door middel van een investering een noodzakelijke kwaliteitsimpuls 
gegeven aan bestaande speellocaties die aan renovatie en/of 
vernieuwing toe zijn. Met dit actieplan spelen geeft het college van 
B&W, naast de noodzakelijke kwaliteitsimpuls, invulling aan de motie 
Speeltuinen Verbinden.  

Van der Have 

 

5 Heemsteedse Dreef, Vervangen drie verkeersregelinstallaties 

In het kader van Groot Onderhoud Heemsteedse Dreef, bestaande uit 
de projectonderdelen herstel riolering, vervanging drie 
verkeersregelinstallaties en herstel van asfalt, wordt voorgesteld in te 
stemmen met het vervangingsplan van drie verkeersregelinstallaties, 
inclusief enkele aanvullende verbetervoorstellen in de hardware en 
inrichting van de kruispunten.  

Mulder 

 



6 Vaststellen Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: 
Heemstede 2021 

De raad wordt voorgesteld de Huisvestingsverordening 
ZuidKennemerland/IJmond: Heemstede 2021 vast te stellen. Deze 
verordening is identiek aan de huidige verordening van 2017. Het 
opnieuw en in ongewijzigde vorm vaststellen van de huidige 
verordening is een procedurele handeling om voldoende tijd te hebben 
voor het opstellen van een nieuwe huisvestingsverordening die naar 
verwachting op 1 januari 2022 van kracht zal worden. Ter voorbereiding 
van die nieuwe verordening wordt een uitgangspuntennotitie opgesteld 
die medio 2021 aan de raad wordt aangeboden. 

Van der Have 

 

7 Benoemen twee nieuwe leden voor de Adviescommissie voor 
Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede 

In de raad van 28 januari 2021 is het besluit genomen om de huidige 
Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit aan te houden tot het in 
werking treden van de nieuwe Omgevingswet. Het “oprekken” van de 
maximale zittingstermijn van zes jaar, voor de huidige leden, tot het 
inwerking treden van de Omgevingswet is niet in lijn met de Woningwet. 
Er worden twee nieuwe architect leden benoemd.  

Van der Have 

 
Overige punten 

8 Overzicht bouwprojecten Van der Have 

 

9 Omgevingswet Van der Have 

 

10 Actiepuntenlijst commissie Ruimte 8 april 2021  

 

11 Wat verder ter tafel komt  

 
 
 
 


