
 
 
 
 
 
 
 
 

Lijst van conclusies en toezeggingen commissie Ruimte 
14 oktober 2021 

 
 
AANWEZIG: dhr. P.C. Keyser (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.P. van 
der Have (wethouder) en mw. N.F. Mulder (wethouder)  
 
VOORZITTER: dhr. O.F. Lommerse 
COMMISSIEGRIFFIER: dhr. F.B. Wilschut 
 

1 Opening en vaststellen agenda commissie Ruimte 14 oktober 2021 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

2 Spreekrecht inwoners 

Er hebben 13 insprekers ingesproken: 

• Dhr. van Dooren (Glipperweg), dhr. Audema (Lanckhorstlaan), mw. Koudstaal 
(Zandvoortselaan), mw. Slop (Heemsteedse Dreef), mw. de Vries (Zandvoortselaan), dhr. 
van der Werff (Cesar Francklaan), dhr. Schroots (Zandvoortselaan) en dhr. van der Veldt 
(Merlenhoven, Glipperweg) hebben ingesproken over het agendapunt 
Wegcategoriseringsplan Heemstede 2021, met bijbehorende middelen voor de uitvoering.  

• Mw. Oude Engberink, dhr. de Gier (Volkstuinvereninging Groenendaal), dhr. Geels, dhr. 
Limper (vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland) en dhr. Sierveld (stichting Manpadslaangebied) 
hebben ingesproken over het agendapunt Manpadslaangebied, positionering Visie Delva.  

 

3 Het Wegcategoriseringsplan Heemstede 2021, met bijbehorende middelen voor de 
uitvoering. 

Toezegging: Het college komt schriftelijke terug op de vraag over een nulmeting op de 
Heemsteedse Dreef.  

Toezegging: Het college zegt toe de door de insprekers genoemde gevallen waar geen reactie is 
gegeven na te lopen en alsnog van een reactie te voorzien.  

Toezegging: Het college zal in de loop van de komende maanden inhoudelijke reacties geven op 
de ‘overige reacties’ van inwoners die binnen zijn gekomen tijdens het zienswijze proces. Het 
gaat o.a. om opmerkingen over de leefbaarheid.  

Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om het wegcategoriseringsplan 
Heemstede 2021, met bijbehorende middelen voor de uitvoering als bespreekpunt te 
agenderen i.v.m. de bespreking van aangekondigde amendementen.  

 

4 Manpadslaangebied, positionering Visie Delva 

Mw. Jagtenberg (HBB) doet in de 2e termijn het ordevoorstel om het onderwerp opnieuw te 
agenderen voor de commissie Ruimte van 25 oktober om dan verder te praten over het 
onderwerp.  
De commissie steunt dit ordevoorstel. 

 



5 Voorlopig schetsontwerp (VO) Van Merlenlaan, Camplaan-west, Raadhuisplein en 
Valkenburgerlaan-noord  

Conclusie voorzitter: Voldoende besproken.  

 

6 Wat verder ter tafel komt 

Dhr. Boeder (CDA) heeft vragen over de Ja-Ja sticker. 

Mw. van der Hoff (D66) heeft vragen over de bomenkap Groenendaals bos.  

 

 

 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 0:46 uur.  

 
 
 


