
 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda commissie Ruimte 
 

724736 

Voorlopig 
 
De voorzitter van de raadscommissie Ruimte roept de leden van de raadscommissie Ruimte op tot het 
houden van een openbare vergadering op donderdag 17 februari 2022 om 20.00 uur in het Raadhuis aan 
het Raadhuisplein 1 te Heemstede. 
 
De voorlopige agenda luidt als volgt: portefeuillehouder 
 
 

1 

20:00-20:05 

Opening en vaststellen agenda commissie Ruimte 17 februari 2022  

 

2 

20:05-20:35 

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 

20:35-21:05 

Aanpassen oversteekplaatsen Glipper Dreef - Sportparklaan 

De oversteekplaatsen Glipper Dreef – Sportparklaan staan op de 
prioriteitenlijst uit de Notitie Oversteekplaatsen Heemstede 2020 en 
dienen daarom verbeterd te worden. Het verbeteren van de 
oversteekplaatsen vergroot de verkeersveiligheid voor langzaam 
verkeer. Voorgesteld wordt om een krediet beschikbaar te stellen om de 
werkzaamheden uit te kunnen voeren.  

Mulder 

 

4 

21:05-21:20 

Voorbereidingskrediet alternatief ‘Niet-Actief-Bewaakte-Overweg’ 
Leyduin 

Het college heeft besloten een voorbereidingskrediet aan de 
gemeenteraad te vragen voor de voorbereiding van de vervanging van 
de ‘niet-actief-bewaakteoverweg’ Leyduin door een tunnel.  

Mulder 

 

5 

21:20-21:50 

Adviesrecht en participatie onder de Omgevingswet 

Onder de Omgevingswet kunnen vergunningen voor initiatieven die niet 
passen binnen het omgevingsplan, door het college worden verleend 
door af te wijken van het omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan). 
Met dit besluit geeft de raad aan wanneer het bij dergelijke gevallen van 
een ‘buitenplanse omgevingsplanactiviteit’ gebruik wil maken van het 
adviesrecht en het participatie verplicht stelt.  

Van der Have 

 



6 

21:50-22:05 

Aanvraag van incidenteel budget voor het onderhoud van de 
parkeerautomaten in Heemstede. 

Heemstede kent in totaal 21 parkeerautomaten. (op de Binnenweg, 
Raadhuisstraat en de Zandvoortselaan). Deze zijn voorzien van 3G 
modems. Per 1 juli 2022 komt het 3G netwerk te vervallen. De 
automaten zullen daardoor terug vallen op het (nog tijdelijk 
beschikbare) 2G netwerk. Het 2G netwerk heeft een lagere 
verbindingssnelheid waardoor de kans op afgebroken transacties 
toeneemt. Om de parkeerautomaten goed te laten functioneren zullen 
ze moeten worden uitgerust met een 4G modem.  

Mulder 

 
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) 

7 

22:05-22:35 

Participatie Omgevingsvisie Heemstede (fase 2) 

In het kader van de implementatie van de Omgevingswet wordt een 
Omgevingsvisie opgesteld. De Omgevingsvisie beschrijft de gewenste 
lange termijn ontwikkeling van de fysieke leefomgeving in het geheel, 
dus bijvoorbeeld op het gebied van wonen en bouwen, infrastructuur en 
groen. De volgende stap in het proces is de bespreking van drie 
mogelijk ontwikkelrichtingen voor de uitwerking van de Omgevingsvisie 
met de Heemsteedse inwoners. Voorgesteld wordt deze participatie te 
laten plaatsvinden conform de bijgevoegde nadere uitwerking. Na de 
consultatie zal de raad vervolgens de visie-op-hoofdlijnen en de 
voorkeursrichting voor de uitwerking van de Omgevingsvisie vaststellen. 

Van der Have 

 

8 

22:35-23:05 

Evaluatie verkeersproef Burgemeester van Lennepweg 
De gemeente Heemstede is bezig om de verkeerssituatie bij 
basisschool Icarus te verbeteren. Om de veiligheid te vergroten heeft 
de gemeente een verkeersproef uitgevoerd, waarbij éénrichtingsverkeer 
is ingesteld. De proef bestond uit twee fases. Op basis van de 
resultaten besluit het college om eenrichtingsverkeer in te stellen op de 
Burgemeester van Lennepweg-Zuid.  

Mulder 

 

9 

23:05-23:20 

Ontwerpbestemmingsplan Princenbuurt 

De voorbereidingen voor het ontwerpbestemmingsplan Princenbuurt 
zijn afgerond. Het ontwerpbestemmingsplan maakt de bouw van 15 
woningen in de vorm van een hofje, een rij eengezinswoningen en één 
vrijstaande woning op het terrein van de voormalige timmerfabriek en 
omgeving (Patrijzenlaan 21-21D, Glipperweg 64-72 en De Nachtegaal 
15) mogelijk. Het college vraagt een zienswijze aan de commissie 
Ruimte over het ontwerpbestemmingsplan, voordat zij het 
ontwerpbestemmingsplan ter inzage legt. 

Van der Have 

 

10 

23:20-23:50 

Uitvoering motie "Milieuzone vrachtverkeer" 

De motie “Milieuzone vrachtverkeer” is op 19 februari 2021 door de 
gemeenteraad aangenomen. In deze motie wordt het college 
opgeroepen te onderzoeken of het instellen van een milieuzone in het 
centrum van Heemstede mogelijk is, en of dit later opgeschaald kan 
worden naar een zero-emissie zone in het centrumgebied. 
Dit collegebesluit is de uitvoering van deze motie. 

Mulder 

 
 
 
 
 



Overige punten 

11 

23:50-0:00 

Overzicht bouwprojecten Van der Have 

 

12 

0:00-0:10 

Omgevingswet Van der Have 

 

13 

0:10-0:15 

Actiepuntenlijst commissie Ruimte februari 2022  

 

14 

0:15-0:20 

Wat verder ter tafel komt 

 

 

 

 


