
Agenda commissie Ruimte
Voorlopig

De voorzitter van de raadscommissie Ruimte roept de leden van de raadscommissie Ruimte op tot het 
houden van een openbare vergadering op donderdag 15 september 2022 om 20.00 uur in het Raadhuis 
aan het Raadhuisplein 1 te Heemstede.

De voorlopige agenda luidt als volgt: portefeuillehouder

Indicatieve tijd

1

20:00-20:05

Opening en vaststellen agenda commissie Ruimte

2

20:05-20:15

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

20:15-20:45

Vaststellen bestemmingsplan Princenbuurt
Het bestemmingsplan Princenbuurt maakt de bouw van 15 woningen in 
de vorm van een hofje, een rijtje eengezinswoningen en één vrijstaande
woning op het terrein van de voormalige timmerwerkfabriek en 
omgeving (Patrijzenlaan, Glipperweg, De Nachtegaal) mogelijk. Het 
ontwerpbestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen en er zijn
ambtshalve wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan. De gemeenteraad van Heemstede stelt het 
bestemmingsplan vast.

Stam

4

20:45-21:00

Benoemen voorzitter, tevens monumenten lid, van de 
Adviescommissie voor Ruimtelijke kwaliteit Heemstede
In verband met het vertrek van de huidige voorzitter en monumenten lid 
de heer F.S is door Mooi Noord-Holland mevrouw M.V voorgedragen 
als voorzitter en tevens monumenten lid van de Adviescommissie voor 
Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede. De benoeming is per 1 oktober 2022 
voor een termijn van drie jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming 
voor nog eens drie jaar.

Stam



B-stukken
(Dit zijn collegebesluiten die aan de commissie worden voorgelegd om deze in de gelegenheid te stellen haar 
zienswijze kenbaar te maken. De raad hoeft hier niet over te besluiten.)

5

21:00-21:30

Afhandeling moties 30 km borden en Innovatieve 
snelheidsmaatregelen
De raad heeft twee moties aangenomen tot een inventarisatie naar de 
mogelijkheden om met minimale investeringen op 50 km per uur wegen 
een maximumsnelheid van 30 km per uur af te dwingen.
Het college heeft uitvoering gegeven aan beide moties door alle opties 
in beeld te brengen en heeft besloten dit aan de commissie voor te 
leggen met het verzoek haar zienswijzen te geven.

Stam

6

21:30-22:00

Afhandeling motie fietspaden Zandvoortselaan
In november 2021 is door de raad de motie Fietspaden 
Zandvoortselaan aangenomen. De raad vraagt het college om een 
voorstel te maken om de fietspaden op korte termijn te herstellen. Naar 
aanleiding van de motie zijn de fietspaden onderzocht en zijn 
herstelwerkzaamheden uitgevoerd.

Stam

Overige punten

7

22:00-22:05

Overzicht bouwprojecten

8

22:05-22:10

Omgevingswet

9

22:10-22:15

Regionale samenwerking
Onder voorbehoud van aanmelding: bespreking onderwerp/stukken.

10

22:15-22:20

Actiepuntenlijst

11

22:20-22:25

Wat verder ter tafel komt


