
 
 
 
 
 
 
 
 

Lijst van conclusies en toezeggingen commissie Ruimte 
8 april 2021 

 
 
AANWEZIG: mw. L.F. Jagtenberg (HBB), dhr. P.C. Keyser (HBB), dhr. K.R. Kremer (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.P. van 
der Have (wethouder) 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 8 april 2021 

De voorzitter stelt voor om agendapunten 3 en 4 om te wisselen i.v.m. insprekers voor 
agendapunt 4 ‘Actieplan Spelen in Heemstede 2021-2024.  

De commissie steunt dit voorstel en stelt de gewijzigde agenda vast. 

 

2 Spreekrecht inwoners 
 

 Mw. van Essen spreekt in over het kruispunt Zandvoortselaan – Leidsevaartweg. 
Toezegging: Het college neemt contact op met mw. van Essen over de verkeerssituatie.  
 

 Dhr. Doodeman (stichting WIJ) en Spijk Wickenhagen spreken in over agendapunt 4 
‘Actieplan Spelen in Heemstede 2021-2024.  

Toezegging: Het college zegt toe in gesprek te gaan met de insprekers en andere gebruikers om 
de wensen te inventariseren voor een vernieuwd skatepark en komt indien nodig terug bij de 
raad.  

 

4 Actieplan Spelen in Heemstede 2021 -2024 

Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om het Actieplan Spelen in Heemstede 
2021-2024 als hamerpunt te agenderen.  

 

3 Ontwerp verklaring van geen bedenkingen sanitaire voorzieningen Haven van Heemstede 

Toezegging: Het college zegt een schriftelijk antwoord toe over de onderhoudskosten van de 

sanitaire voorziening Haven van Heemstede.  

Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om de ontwerp verklaring van geen 
bedenkingen sanitaire voorzieningen Haven van Heemstede als hamerpunt te agenderen 

 

5 Heemsteedse Dreef, Vervangen drie verkeersregelinstallaties 

Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om Heemstede Dreef, vervangen drie 
verkeersregelinstallaties als hamerpunt te agenderen 

 

6 Vaststellen Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: Heemstede 2021 

Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om de Huisvestingsverordening Zuid-
Kennemerland/IJmond: Heemstede 2021 als hamerpunt te agenderen 



 

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

Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om het benoemen twee nieuwe leden 
voor de Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit als hamerpunt te agenderen 

 

8 Overzicht bouwprojecten 

Mw. van der Have (wethouder) informeert de commissie over een nieuwe ontwikkelaar voor de 
voormalige timmerwerkplaats Van de Veldt.  

Mw. van der Hoff (D66) informeert naar de voortgang Belvedère. 

Mw. Pameijer (PvdA) informeert naar de stand van zaken Vomar en het contact met bewoners.  

Mw. Radix (VVD) vraagt ook naar de stand van zaken Vomar.  

 

9 Omgevingswet 

 

10 Actiepuntenlijst commissie Ruimte 8 april 2021 

 
De commissie doet de volgende actiepunten af: 

 AP 20-08 Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland 

 AP 19-35 Mobiliteitsfonds 

 AP 21-01 Woonakkoord ZKL 
 

11 Wat verder ter tafel komt 

Dhr. Boeder (CDA) heeft vooraf technische vragen gesteld over afval.  
Mw. van der Have beantwoordt deze vragen mondeling in de commissie.  

Toezegging: Het college zegt toe de nulmeting van Merlenhoven door te sturen naar de 
commissie.  

Mw. Pameijer (PvdA) vraagt naar het afvalbakken aan de Valkenburgplein 

Toezegging:  Het college zegt toe schriftelijk antwoord te geven op het waarom van het 

verdwijnen van de grote bakken aan de Valkenburgplein.  

 

 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:17 uur.  

 
 
 


