
 
 
 
 
 
 
 
 

Lijst van conclusies en toezeggingen commissie Ruimte 
17 februari 2022 

 
 
AANWEZIG: mw. A.M.C.E. Stam (VVD), dhr. M.B.H.J. Radix (VVD), dhr. P.C. Keyser (HBB), mw. C.V. van der Hoff (D66), mw. T.J.G.  
van der Heijden (GL), dhr. O.J. Boeder (CDA), mw. R.N. Pameijer (PvdA), mw. L.F. Jagtenberg (Fractie Jagtenberg), dhr. K.R. Kremer 
(Fractie Kremer), 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 17 februari 2022 

De agenda is vastgesteld zoals voorgesteld.  

 

2 Spreekrecht inwoners 

 
Er hebben vier insprekers zich aangemeld voor het spreekrecht inwoners: 

• Mw. Van der Werff over de evaluatie verkeersproef Burgemeester van Lennepweg 

• Dhr. Kroon over de verkeersveiligheid, met name van fietsers en voetgangers, rondom de 
nieuwe Vomar aan de Binnenweg. 

• Dhr. Slagmolen over de Omgevingsvergunning van de Vomar. 

• Dhr. De Looff over het Spaarnelicht. 
 
Toezegging: vragen n.a.v. het inspreken van dhr. Kroon worden schriftelijk beantwoord en het 
college gaat in gesprek met dhr. Kroon.   
Toezegging: college van B&W vraagt aan Hoorne Vastgoed om de argumenten van dhr. 
Slagmolen wederom te wegen.  

 

3 Aanpassen oversteekplaatsen Glipper Dreef – Sportparklaan 

Toezegging: Het college zegt toe voor de raad met de planning terug te komen bij de raad hoe 
het kruispunt Glipper Dreef - Sportparklaan veiliger kan worden gemaakt, bijvoorbeeld via een 
ovonde of rotonde. 

Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om het aanpassen oversteekplaatsen 
Glipper Dreef – Sportparklaan als bespreekpunt te agenderen in afwachting van de 
terugkoppeling van het college over hoe snel kan worden uitgezocht, hoe het kruispunt 
veiliger kan worden gemaakt.  

 

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

Toezegging: 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. 

Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om het voorbereidingskrediet 
alternatief ‘Niet-Actief-Bewaakte-Overweg’ Leyduin als bespreekpunt te agenderen ter 
verdere bespreking van de medewerking in de regio en een andere soort tunnel.  

 



5 Adviesrecht en participatie onder de Omgevingswet 

Mw. Jagtenberg doet een ordevoorstel om het raadsvoorstel terug te geven aan het college voor 
wijzigingen, daarmee komt het voorstel niet op de agenda van de raad van 3 maart. Het college 
heeft de gewenste wijzigingen genoteerd.  

Het ordevoorstel wordt aangenomen door de commissie.  

 

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

Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om de aanvraag van incidenteel 
budget voor het onderhoud van de parkeerautomaten in Heemstede als hamerpunt te 
agenderen.  

 

7 Participatie Omgevingsvisie Heemstede (fase 2) 

Conclusie voorzitter: De commissie is niet enthousiast en overtuigd over de participatie in 
fase 2 voor de Omgevingsvisie. De commissie suggereert om de VNG uit te nodigen zodat 
er gewerkt kan worden aan een betere versie.  

 

8 Evaluatie verkeersproef Burgemeester van Lennepweg 

Conclusie voorzitter: De commissie is positief over het voorgenomen besluit van het college 
om een eenrichtingsverkeer in te stellen op de Burgemeester van Lennepweg-Zuid vanaf 
de Oude Posthuisstraat naar de Kerklaan (uitgezonderd fietsers).  

 

9 Ontwerpbestemmingsplan Princenbuurt 

Toezegging: Het college informeert de raad over de reactie van de bouwer op de suggestie om 
een voorrangsregeling toe te passen. 

Conclusie voorzitter: De commissie is positief over het ontwerpbestemmingsplan 
‘Princenbuurt’.  

 

10 Uitvoering motie "Milieuzone vrachtverkeer" 

Conclusie voorzitter: De commissie is positief over de uitvoering van de motie en wil 
volgende stappen verkennen om de doorstroom van vrachtverkeer te verminderen.  

 

11 Overzicht bouwprojecten 

 

12 Omgevingswet 

 



13 Actiepuntenlijst commissie Ruimte februari 2022 

De commissie doet de actiepunten: 

• Actiepunt 21-11 Nulmeting Heemsteedse Dreef 

• Actiepunt 21-12 Manpadslaangebied ambtelijke kosten 

• Actiepunt 21-14 Cruquiusbrug 

• Actiepunt 21-17 Manpadslaangebied geheime stukken 

• Actiepunt 21-18 Toelichting Omgevingswet 

• Actiepunt 22-00 Manpadslaangebied – onderzoeksvragen 

• Actiepunt 22-01 Speeltuin Spaarnelicht  
 
Het college geeft over actiepunt 21-13 aan dat alleen de gemeente Aalsmeer kiest voor 
inbesteding en de raad in maart te informeren over de verdere keuze van Heemstede via een B-
stuk.  
 

 

14 Wat verder ter tafel komt 

Mw. Stam doet een oproep over fluisterasfalt.  

 

 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 0:33 uur.  

 
 
 


