
 
 
 
 
 
 
 
 

Lijst van conclusies en toezeggingen commissie Ruimte 
15 september 2022 

 
 
AANWEZIG: John Wulfers (VVD), Yori Bonnema (VVD), Ems Post-van Zon (HBB), Jan Duinker (HBB), Antoine Rocourt (D66), Paul 
Nielen (D66), Peter Zoetemeijer (GroenLinks), Oscar Boeder (CDA), Romée Pameijer (PvdA) en Eveline Stam (wethouder). 
 
VOORZITTER: Remco Ates 
COMMISSIEGRIFFIER: Frank Wilschut 
  

 

1 Opening en vaststellen agenda commissie Ruimte 15 september 2022 

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.  

 

2 Spreekrecht inwoners  

Er hebben zich geen insprekers gemeld.  

 

3 Vaststellen bestemmingsplan Princenbuurt  

Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om het vaststellen van het 
bestemmingsplan Princenbuurt als hamerpunt te agenderen.  

 

4 Benoemen voorzitter, tevens monumenten lid, van de Adviescommissie voor Ruimtelijke 
kwaliteit Heemstede 

Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om het benoemen van de voorzitter, 
tevens monumenten lid, van de Adviescommissie voor Ruimtelijke kwaliteit Heemstede als 
hamerpunt te agenderen.  

 

5 Afhandeling moties 30 km borden en Innovatieve snelheidsmaatregelen 

Toezegging: Het college zegt toe de raad te informeren over het voorbeeld ‘Willem de 
Zwijgerlaan’ en het verschil in aanpak 30km-regime tussen Heemstede en Haarlem. 

Toezegging: Het college zegt toe de raad te informeren over de (on)mogelijkheden om de 
Provincienlaan geschikt te maken voor 30km (i.v.m. voorrangsweg).  

Toezegging: Het college zegt toe de raad te informeren over de mogelijkheden m.b.t. een 
beloningssysteem binnen de bebouwde kom.  

Toezegging: Het college zegt toe de raad over een halfjaar terug te koppelen over de stand van 
zaken m.b.t. de mogelijkheden om minder hard rijgedrag te stimuleren.  

Conclusie voorzitter: De commissie had gehoopt op beter nieuws, toch is de commissie 
positief over de huidige analyse. De commissie vraagt waar er mogelijkheden zijn om die 
aan te grijpen en daarnaast stappen te zetten richting een bewustwordingscampagne.  



6 Afhandeling motie fietspaden Zandvoortselaan 

Toezegging: Het college zegt toe de raad te informeren over de norm verkanting/afloop van 
fietspaden. 

Toezegging: Het college zegt toe de raad te informeren over de kaart van de werkzaamheden 
aan de fietspaden van de Zandvoortselaan.  

Conclusie voorzitter: De commissie vindt het lastig om te wachten tot de herinrichting van 
de straat in 2026 omdat het een veelgebruikte doorgaande fietsroute is. De commissie 
roept het college op om te kijken of er toch mogelijkheden zijn om iets te doen.  

 

7 Overzicht bouwprojecten 

Dhr. Boeder (CDA) vraagt naar de offertes van de Belvedère  

Toezegging: Het college zegt toe de raad te informeren over de voortgang van de Belvedère en 
daarbij kopieën van de offertes toe te voegen.  

Mw. Pameijer (PvdA) vraagt naar het voormalig Postkantoor 

Dhr. Wulfers (VVD) vraagt naar de voortgang Vomar en de uitspraak over de afvoer van de 
ondergrondse parkeergarage.  

Dhr. Zoetemeijer (GL) vraagt naar de implicaties (eventuele) wijzigingen n.a.v. de uitspraak over 
de afvoer van de ondergrondse parkeergarage.  

Dhr. Boeder (CDA) vraagt naar Thagaste en communicatie bij de sloop. 

Dhr. Zoetemeijer (GL) vraagt naar de stikstof gevolgen van ontwikkelingen op het 
Manpadslaangebied.  

 

8 Omgevingswet 

Dhr. Rocourt (D66) vraagt naar de bruidsschat en het vergunningsvrij bouwen.  

Dhr. Boeder (CDA) vraagt naar het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). 

Dhr. Zoetemeijer (GL) vraagt naar een bestemmingsplan ondergrond en de mogelijkheid om 
milieueisen mee te geven.  

 

9 Regionale samenwerking 

Er zijn geen aanmeldingen voor een bespreking. 

 

10 Actiepuntenlijst commissie Ruimte sept 2022 

 
De commissie doet de volgende actiepunten af: 

• Actiepunt 22-14 Leidsevaart onderbouwing afwijzing. 
 
Dhr. Duinker (HBB) vraagt naar de mogelijkheden van een gesprek ontwikkelaar Leidsevaart. 
 
Dhr. Bonnema (VVD) vraagt of de ontwikkelaar Leidsevaart zich al heeft gemeld met nieuwe 
plannen. 
 
Dhr. Zoetemeijer (GL) vraagt naar de Tunnel Leyduin.  



 

11 Wat verder ter tafel komt 

Dhr. Duinker (HBB) heeft schriftelijke vragen gesteld over ‘woningen voor Heemstedenaren’ en 
gevraagd om mondelinge beantwoording in de commissie Ruimte. Het college verzorgd de 
beantwoord een antwoord over percentages na, dat antwoord volgt schriftelijk.   

Dhr. Boeder (CDA) vraagt naar de woonvisie en de Wetswijziging waardoor het mogelijk wordt 
om eigen inwoners meer voorrang te geven.  

Dhr. Rocourt (D66) vraagt naar het onderzoek fietsongelukken.  

Dhr. Zoetemeijer (GL) vraagt naar bomen aan de Cruquiusweg en tot waar het water is vervuild 
n.a.v. de brand in de Rivierenbuurt.  

 

 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:55 uur.  

 
 
 


