
 

 

 

 

 

 

 

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 9 maart 2023 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 

Participatieplan Park Manpad met woningen te gast 
Het college van burgemeester en wethouders vraagt de raad het 
participatieplan voor het project Park Manpad met woningen te gast 
vast te stellen. Door het participatieplan vast te stellen kan gestart 
worden met het verder uitvoeren van de op 24 januari 2023 
vastgestelde marsroute voor het Natuurpark Manpad met woningen te 
gast. Doel van het participatieplan is het tijdig en volledig informeren 
van belanghebbenden en het ophalen van ideeën, wensen en zorgen, 
om zicht te krijgen op zaken waar aandacht voor moet zijn bij de 
verdere uitwerking van het project. Ook wordt voorgesteld kennis te 
nemen van het opgestelde feitenrelaas. 

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.) 
 

4 

20:45-21:15 

 

Verbeteren verkeersveiligheid op de Binnenweg en Raadhuisstraat 
Middels de motie ‘’Auto te gast in Heemstede betekent voorrang voor 
fietsers en voetgangers’’ wordt het college opgeroepen om de 
verkeersintensiteit en doorstroming op de Raadhuisstraat en 
Binnenweg te inventariseren en te onderzoeken op welke wijze de 
fietsveiligheid te is vergroten met alternatieve inrichtingsmaatregelen. Er 
heeft een verkeersveiligheidsonderzoek plaatsgevonden om dit te 
onderzoeken. Uitkomsten van het onderzoek en mogelijke 
verbeteringsmaatregelen worden uiteengezet. Het college vraagt aan 
de commissie Ruimte om een zienswijze te geven op de mogelijke 
verbetermaatregelen. 

De Wit 



5 

21:15-21:45 

 

 Aanpak fase 2 Omgevingsvisie – proces en participatie 
De Omgevingsvisie is één van de verplichte instrumenten onder de 
Omgevingswet. Op dit moment bereiden we deze Omgevingsvisie voor. 
Dit doen we in verschillende fasen. Voor de laatste stappen van fase 2 
(opstellen visie-op-hoofdlijnen) is een aanpak opgesteld. Deze aanpak 
beschrijft het proces en de participatie voor het opstellen van deze 
visie-op-hoofdlijnen. Het college vraagt een zienswijze aan de 
commissie Ruimte over deze aanpak. 

Stam 

 
 
C-stukken  
(Dit zijn stukken die aan de commissie voor kennisgeving worden aangeboden.)  
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21:45-22:00  

 

Kadernota 2024 Omgevingsdienst IJmond 
De HBB fractie heeft de Kadernota 2024 Omgevingsdienst IJmond 
geagendeerd met de volgende politieke kernvraag: 
Passen de financiële uitgangspunten bij die van Heemstede? 

 

Overige punten 
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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  

 


