
ACTIEPUNTENLIJST COMMISSIE RUIMTE

BEHANDELEN NA de commissie van SEPTEMBER

Nr. en 
vraagsteller

Onderwerp Actie door Ingebracht Planning Afgedaan:

22-05
Commissie

Tunnel Leyduin: Het college zegt toe in het traject van de voorbereiding van de tunnel Leyduin 
de raad te informeren over de voortgang van de besprekingen ten behoeve van een regionale 
fietsverbinding.

Stam

22-07
Commissie

Ontwikkelingen Haarlem Zuid West: Het college zegt toe de commissie te informeren over de 
ontwikkelingen Haarlem Zuid West. Stam 14-04-2022 Regelmatig

22-08
Duinker 
(HBB)

Fietsverbinding Cruquiusweg, eenrichtingsverkeer: Het college zegt toe de commissie te 
informeren over het waarom van de richting eenrichtingsverkeer (Oost-West). Stam 12-05-2022 September

(collegebericht)

22-09
Zoetemeijer 
(GL)

Fietsverbinding Cruquiusweg, school: Het college zegt toe de commissie te informeren over 
de wenselijkheid en mogelijkheid om kinderen op de Molenwerf te brengen via de Cruquiusweg. Stam 12-05-2022 September

(collegebericht)

22-10
Commissie

Van den Eijndekade: Het college zegt toe terug te komen op (on)veiligheid van het kruispunt 
van den Eijndekade/Heemsteedse Dreef en de eventuele mogelijkheden (+ kosten) om die 
veiligheid te verbeteren.

Stam 12-05-2022 September
(collegebericht)

22-12 
Commissie

30km zone Camplaan/van Merlenlaan: Het college informeert de commissie over de 
mogelijkheden om snel de 30 km zone in te voeren voor de Camplaan/Van Merlenlaan of over 
andere mogelijke snel toepasbare snelheidsbeperkende maatregelen aan de hand van 
voorbeelden uit de naburige gemeenten.

Stam 16-06-2022 September
(B-stuk)

22-13
Commissie

Vrachtverkeer weren: Het college stuurt de commissie de uitkomsten van de studie 
‘vrachtverkeer weren’, de uitkomsten van de regionale overleggen over vrachtverkeer en de 
geluidscijfers over het verkeer in Heemstede.

Stam 16-06-2022 Q4 2022
(collegebericht)

22-14
Commissie

Leidsevaart onderbouwing afwijzing: Het college stuurt de commissie de onderbouwing van 
de afwijzing van de aanvraag tot bestemmingswijziging van de Leidsevaart 46 en 45a en een 
toelichting over de mogelijkheden tot kassenbouw op dit terrein.

Stam 16-06-2022 Augustus Actiepunt 22-14
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22-15
Commissie Wensen mobiliteitsfonds: Het college onderzoekt of: de verbreding van het Fietspad aan de 

Zandvoortselaan en de versterking van de laadpaleninfrastructuur bekostigd kunnen worden uit 
het mobiliteitsfonds ZuidKennemerland.

Stam 16-06-2022 Q4-2022
(collegbericht)

22-16
Commissie Zienswijzen Belvedère: Het college informeert de commissie schriftelijk over de ingediende 

zienswijzen en de planning rond de bouw van de Belvedère.
Stam 16-06-2022 Q4 2022

Zienswijzen
verwerkt in
overzicht

bouwprojecten
september
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