
 
 
 
 
 
 
 
 

Lijst van conclusies en toezeggingen commissie Ruimte 
9 maart 2023 

 

 

 
AANWEZIG: John Wulfers (VVD), Hans Boudewijn (VVD), Ems Post-van Zon (HBB), Jan Verhagen (HBB), Antoine Rocourt (D66), Paul 
Nielen (D66), Peter Zoetemeijer (GroenLinks), Oscar Boeder (CDA), Celmo Vidal Queta (PvdA), Eveline Stam (wethouder), Anneke 
Grummel (wethouder) en Arianne de Wit- van der Linden (wethouder).  
 
AFGEMELD: Jan Duinker (HBB) en Romeé Pameijer (PvdA)  
 
VOORZITTER: Annelies van der Have 
COMMISSIEGRIFFIER: Frank Wilschut 

  

1 Opening en vaststellen agenda commissie Ruimte 9 maart 2023 

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.  

 

2 Spreekrecht inwoners 

 
Er hebben zes insprekers ingesproken bij het spreekrecht voor inwoners: 

• Dhr. de Ronde (namens comité van Merlenlaan/Camplaan) spreekt in over de van 
Merlenlaan/Camplaan. 

• Mw. Wiebosch (stichting Manpadslaangebied), dhr. Limper (Vogelwerkgroep Zuid-
Kennemerland), mw. Oude Engberink (namens bewoners Manpadslaan) en dhr. Geels 
spreken in over het participatieplan Park Manpad met woningen te gast.  

• Mw. Slagter (BIZ Heemstede centrum) spreekt in over het verbeteren van de 
verkeersveiligheid op de Binnenweg en Raadhuisstraat.  

 

3 Participatieplan Park Manpad met woningen te gast 

 
Toezegging: Het college zegt toe een verduidelijking te maken op het onderdeel kaders en 
uitgangspunten. Er komt voor de raad van 23 maart een vernieuwd raadsvoorstel. 
 
Toezegging: Het college zal de lijsten van conclusies en toezeggingen van de commissies 
checken of er kaders gemist zijn in het feitenrelaas en zo nodig worden het feitenrelaas 
aangevuld voor de raad van 23 maart.  
 
Toezegging: Het college zegt toe: als de raad kiest voor een scenario waarin sociale 
woningbouw voorkomt worden de woningcorporaties aangehaakt bij het participatieproces.  
 
Toezegging: Het college doet het aanbod om een sessie met de OD IJmond te organiseren over 
stikstof.  
 
Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om het participatieplan Park Manpad 
met woningen te gast als bespreekpunt te agenderen. De bespreekpunten voor in de raad 
zijn: onduidelijkheid tussen kaders en uitgangspunten, stikstofruimte, kader die eerder zijn 
gegeven, rol van woningcorporaties en gesprekken met doelgroepen.  

 



 

 

4 Verbeteren verkeersveiligheid op de Binnenweg en Raadhuisstraat  

Toezegging: Het college zegt toe bij participatie verschillende belanghebbenden zoals de BIZ 
Heemstede centrum, Fietsersbond en de werkgroep Toegankelijkheid te bevragen.  

Conclusie voorzitter: De commissie is positief over de verkenning m.b.t. het verbeteren van 
de verkeersveiligheid op de Binnenweg en Raadhuisstraat. De commissie heeft 
verschillende suggesties meegeven als weg vooruit.  

 

5 Aanpak fase 2 Omgevingsvisie proces en participatie 

Toezegging: Het college zegt toe de commissie een overzicht te verstrekken van alle visies en 
nota’s die verwerkt worden in de Omgevingsvisie.  

Conclusie voorzitter: De commissie is positief over de aanpak fase 2 Omgevingsvisie proces 
en participatie en roept het college op om in dit traject zo concreet mogelijk te worden.  

 

6 Kadernota 2024 Omgevingsdienst IJmond 

De HBB-fractie heeft dit C-stuk geagendeerd met de politieke kernvraag: passen de financiële 
uitgangspunten bij die van Heemstede?  

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. 

 

7 Overzicht bouwprojecten 

Dhr. Vidal Queta (PvdA) vraagt naar wat voor soort woningen en in welk segment de projecten 
van blz. 4 worden gebouwd.  

 

8 Omgevingswet 
 

9 Regionale samenwerking 
 

10 Actiepuntenlijst  

 
De commissie doet de volgende actiepunten af: 

• Actiepunt 22-25 Risicovolle projecten 

• Actiepunt 22-26 Schade voorkomen 

• Actiepunt 23-02 Onderzoek Leidsevaart m.b.t. de snelheid 
 

11 Wat verder ter tafel komt 

Dhr. Verhagen (HBB) vraagt naar de landelijke subsidie voor verkeersveiligheid en waarom de 
gemeente Heemstede hier geen aanvraag voor heeft gedaan. 

Toezegging: Het college zegt toe in de 2e trance van de landelijke subsidie voor 
verkeersveiligheid een aanvraag te doen en hierover de commissie te informeren.  

Dhr. Verhagen (HBB) vraagt naar het gevaarlijke kruispunt Nijverheidsweg / Kwakelbrug.  

Toezegging: Het college zegt toe de commissie te informeren wanneer de gemeente kan kijken 
naar de gevaarlijke situatie op het kruispunt Nijverheidsweg / Kwakelbrug en hierbij eerdere 
onderzoeken te betrekken.  



 

 

 

 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 23:33 uur.  

 
 
 


