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ONDERWERP 
Vervolg ideeën Beste idee voor Heemstede 
 
SAMENVATTING 
In het najaar van 2017 is de wedstrijd “Het beste idee voor Heemstede” uitgevoerd. Met de 
uitvoering van het winnende idee “2020: jaar van Adriaan Pauw” is een groep inwoners 
inmiddels bezig, gefaciliteerd door een aantal medewerkers van de gemeente. 
Op 28 juni 2018 is door de raad de motie “beste idee” aangenomen. In deze motie wordt het 
college gevraagd te onderzoeken of en in welke mate de overige 46 ideeën uitvoerbaar zijn 
en om een plan van aanpak op te stellen. Het college heeft een quickscan uitgevoerd op alle 
ideeën. Daaruit blijkt dat bij een aantal ideeën het initiatief bij de gemeente ligt. Voor een 
deel ligt het initiatief bij de samenleving. Bij het resterende deel stuit de uitvoering op te grote 
uitdagingen. Deze quickscan geldt als een inventarisatie en een lijn.  
 
JURIDISCH EN BELEIDSKADER 
Aanleiding voor dit besluit is de raadsmotie “beste idee” van 28 juni 2018. 
De 46 ideeën beslaan verschillende beleidsterreinen en hiermee ook verschillende 
juridische- en beleidskaders. 
 
 
BESLUIT B&W 

1. Kennis te nemen van de quickscan van de ideeën verzameld in het kader van het 
Beste idee voor Heemstede; 

2. De initiatiefnemers op de hoogte stellen van de inhoud van de quickscan; 
3. Dit collegebesluit ter kennisname te brengen van de commissie Samenleving (C-

stuk). 
 
 
AANLEIDING 
Het initiatief voor “het beste idee voor Heemstede” is ontstaan uit een raadsmotie van 4 
november 2016. Op 2 maart 2017 is de wijze van uitvoering vastgesteld in de raad.  
Doel van “Het beste idee voor Heemstede” was inwoners te stimuleren met ideeën te komen 
die een nuttige bijdrage kunnen leveren aan de Heemsteedse samenleving. 
Vanaf november 2017 konden inwoners ideeën inzenden. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst 
van januari 2018 werd de winnaar bekendgemaakt: 2020 jaar van Adriaan Pauw. Met de 
uitvoering van dit idee is een groep inwoners inmiddels bezig, gefaciliteerd door de 
gemeente. 
Op 28 juni 2018 is door de raad de motie “beste idee” aangenomen. In deze motie wordt het 
college gevraagd te onderzoeken of de overige 46 ideeën uitvoerbaar zijn en is het verzocht 
om een plan van aanpak op te stellen.  
Het college heeft voor deze 46 individuele ideeën een quickscan uitgevoerd. Omdat het 
ideeën betreffen op verschillende domeinen, was hiermee enige tijd gemoeid.  
De resultaten van de quickscan zijn opgenomen in de bijlage.  
Omdat het ideeën van individuen zijn, fungeert de quickscan vooral als richtingaanwijzer 
langs de lijn van de volgende vragen: 

 Ligt het op de weg van de gemeente om het initiatief in beleid of uitvoering af te 
wegen? In dat geval is in de quickscan aangegeven in welk proces c.q. bij welk 
onderwerp het kan worden betrokken. Vanzelfsprekend zal de initiatiefnemer 
worden benaderd op het moment dat het gaat spelen om scherp te krijgen wat de 
bedoeling van het idee is en hoeveel draagvlak daarvoor is. Of het idee 
daadwerkelijk wordt opgenomen in beleid of wordt uitgevoerd zal afhangen van de 
afwegingen die op dat moment aan de orde zijn (categorie A) 

 Past het initiatief vooral bij de samenleving zelf, ligt daar het zwaartepunt en laat de 
gemeente het initiatief daar? (categorie B) 
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 Tot slot is er een categorie ideeën die reeds uitgevoerd c.q. onwenselijk of 
onuitvoerbaar zijn. (categorie C) 

 
MOTIVERING 
Omdat het hier gaat om een quickscan is per idee in de bijlage een zeer korte reactie 
weergegeven. 
 
FINANCIËN 
Daar waar tot uitvoering wordt overgegaan, wordt dat zoveel mogelijk binnen bestaande 
budgetten gedaan. Dit is ofwel het beleids-/uitvoeringsbudget dan wel het initiatievenbudget. 
 
PLANNING/UITVOERING 
De planning verschilt per categorie en idee. 
Uitgangspunt is de ideeën zoveel mogelijk in lopende of geplande trajecten mee te nemen. 
 
PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE 
Na afloop van de verkiezing van Het beste idee voor Heemstede is met alle indieners 
contact opgenomen om hen te laten weten dat zij niet bij de laatste drie zaten. Ook is hen 
gevraagd of de gemeente nog contact met hen op zou mogen indien hun idee op een later 
moment nog tot uitvoering zou komen. Met de indieners die destijds hebben aangegeven 
daar prijs op te stellen zal contact worden opgenomen op het moment dat met de uitvoering 
van hun idee gestart wordt. Verdere communicatie rondom elk idee vindt plaats in lijn met dit 
voorstel. 
 
DUURZAAMHEID 
Dit aspect verschilt per idee. 
 
BIJLAGEN 
  kenmerk:713795  onderwerp: reactie college op ingediende ideeën Beste idee 

voor Heemstede 
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Totaaloverzicht ingediende ideeën: 
 

1. Lantaarnpaal als laadpaal 
2. Fontein in de haven 
3. Fontein in de haven 
4. Locatie voor goedkope, gezonde maaltijd 
5. Verplaatsen stopstreep Zandvoortselaan 
6. Vervangen bomen in Molenwerfslaan 
7. Meerdere ideeën: 

a. Een zebrapad op de van Merlelaan ter hoogte van het Burghavepad en de 
vrijheidsdreef 

b. Meer groot groen op de Binnenweg vooral aan t begin en het einde 
c. Autoloze uren op de Binnenweg 
d. Flitspalen op de Provincienlaan 
e. Verbreding van de Leidsevaartweg 
f. Straatverlichting op de Vrijheidsdreef 
g. Maak de Binnenweg een autoschuwe omgeving 
h. Verbreding van fietspad Blekersvaartweg 
i. Op alle openbare gebouwen in Heemstede Zonnepanelen verplichten 

8. Oranje vuilcontainers om plastic op te halen 
9. Verkeersaanpassingen Strawinskylaan + overlast hondenpoep 
10. Overkapte fietsenrekken Binnenweg 
11. Dempen Blekersvaart 
12. Faciliteren autodeling 
13. Tijdschrift GROEI! 
14. Pop-up bar 
15. Duurzaam paviljoen 
16. Marktkraampjes voor inwoners 
17. Mobiel kunstgrasveld 
18. Route advies op verkeersborden 
19. 2020 jaar van Adriaan Pauw 
20. Happy hour + groene fietsbel 
21. Nieuwe oprit Cruquiusweg 
22. Wapen Heemstede in landschap 
23. Fietsenstalling op water bij station 
24. Bomen van staal bij Slottuin 
25. Vleermuisbunker bij Slottuin 
26. iPad onderwijs op alle basisscholen 
27. Geothermie ter vervanging van aardgasnet 
28. Glow in the dark zebrapad 
29. Opblaasbare sporthal 
30. 3d zebrapaden 
31. Ornament bij Van Merlenvaart 
32. Fietspaden Heemsteedse Dreef verhogen tov weg 
33. Drieherenlaan éénrichtingsverkeer 
34. Beschoeiing naast de woning 
35. Natuurroute in bos met eetbare noten en vruchten 
36. Huidige Vomar behouden of naar Slottuin 
37. Verkeersaanpassing Bronsteeweg 
38. Open dag bij gemeente Heemstede 
39. Mensen op straat die complimenten geven 
40. Een anti-stress kamer bij de gemeente 
41. Inloopochtend voor mensen met psychische problemen 
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42. Al het grind van het trottoir 
43. Mobiel kunstgrasveld 
44. Verbeteringen veiligheid Binnenweg 
45. Fontein in de haven 
46. Controle op door rood rijden 
47. Vindhek 
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Categorie A: Doen/onderzoeken 
 

1 Lantaarnpaal als laadpaal 

Reactie college Aanpassing beleid, hierover is ook een amendement aangenomen  

Planning  Eind 2019 

 

5 Verplaatsen stopstreep Zandvoortselaan 

Reactie college Onderzoek naar wat technisch mogelijk is 

Planning  2e kwartaal 2019 

 

7.c Autoloze uren Binnenweg 

Reactie college 
De veiligheid van de binnenweg maakt onderdeel uit van het collegeakkoord. 
Dit idee wordt meegenomen in de uitwerking daarvan 

Planning  2020 

 

7.g Maak de Binnenweg een autoschuwe omgeving 

Reactie college 
De veiligheid van de binnenweg maakt onderdeel uit van het collegeakkoord. 
Dit idee wordt meegenomen in de uitwerking daarvan 

Planning  2020 

 

7.i Op alle openbare gebouwen zonnepalen verplichten 

Reactie college Onderzoek hiernaar loopt 

Planning  
Zit in de uitwerking van de motie ‘duurzaamheid 2.0’. Komt zowel in februari 
als maart 2019 aan bod in de commissie Ruimte. Uitwerking in de jaren 
daarna 

 

9 Verkeersaanpassingen Strawinskylaan + overlast hondenpoep 

Reactie college Ingevoerd als melding overlast openbare ruimte 

Planning  
Op dit moment nog onbekend wat we gaan doen. Zal gaan om het plaatsen 
van een verkeersspiegel; wordt in maart duidelijk. Signaal overlast 
hondenpoep is al opgepakt in reguliere handhaving. 

 

12 Faciliteren autodeling. 

Reactie college Dit doet de gemeente al. Uitbreiding is vooral aan inwoners zelf 

Planning  Reeds uitgevoerd 

 

14 Pop-up bar 

Reactie college Meenemen in op te stellen evenementenbeleid 

Planning  PvA evenementenbeleid  komt in april 2019 in de commissie Middelen 
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16 Marktkraampjes voor inwoners 

Reactie college Meenemen in toekomstvisie voor de markt 

Planning  3e kwartaal 2019 

 

17, 
43 

Mobiel kunstgrasveld 

Reactie college 
past niet in huidig sportaccommodatiebeleid, maar we gaan na of een andere 
gemeente ervaring heeft met dit idee en hoe dit bevalt. Wordt meegenomen 
in speelruimtebeleid en uitvoeringsplan 

Planning  4e kwartaal 2019 

 

18 route advies op verkeersborden. 

Reactie college 
Doen we deels al en krijgt in kader van actieplan aanpak verkeersdruk verder 
aandacht 

Planning  Volgt planning actieplan aanpak verkeersdruk 

 

21 Nieuwe oprit Cruquiusweg 

Reactie college Wordt bezien in actieplan aanpak verkeersdruk 

Planning  Volgt planning actieplan aanpak verkeersdruk 

 

25 Vleermuisbunker bij Slottuin 

Reactie college Verkennen of dit een reële optie is 

Planning  3e kwartaal 2019 

 

27 Geothermie ter vervanging van aardgasnet 

Reactie college 
Plein 1 is daarop reeds voorbereid; dit onderwerp krijgt zeker aandacht in 
kader van energietransitie 

Planning  Volgt planning onderwerp energietransitie 

 

29 Opblaasbare sporthal 

Reactie college Verkennen 

Planning  Plan van aanpak wordt 12/2/19 besproken in commissie Samenleving 

 

33 Drieherenlaan eenrichtingverkeer 

Reactie college Verkennen of dit een reële optie is 

Planning  2e kwartaal 2019 

 

35 Natuurroute in bos met eetbare noten en vruchten 

Reactie college Verkennen wat hiermee kan, evt gecombineerd met particulier initiatief 
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Planning  4e kwartaal 2019 

 
 

38 Open dag bij de gemeente 

Reactie college Verkennen of combineren met ontvangst nieuwe inwoners optie is 

Planning  Voorjaar 2019 

 

39 Mensen op straat die complimenten geven 

Reactie college Gemeente gaat straatinterviews doen 

Planning  Februari 2019 

 

44 Verbeteringen veiligheid Binnenweg 

Reactie college 
De veiligheid van de binnenweg maakt onderdeel uit van het collegeakkoord. 
Dit idee wordt meegenomen in de uitwerking daarvan 

Planning  2020 

 

46 Controle op door rood rijden 

Reactie college 
Prioriteit wordt beoordeeld in kader van Uitvoeringsplan Lokale prioriteiten 

politie basisteam KennemerKust 2019 

Planning   1ste kwartaal 2019 

   

Vervolg ideeën Beste idee voor Heemstede 9 / 12

Terug naar startpagina



Categorie B: initiatief ligt bij de samenleving 
 

6 Vervanging bomen in Molenwerfslaan 

Reactie college Zit nog in geen enkele planning. Wens, geen noodzaak. 

 

7.d Flitspalen Provinciënlaan 

Reactie college 
Is aan politie. In kader van herinrichting worden maatregelen getroffen om 
snelheid te matigen 

 

13 Tijdschrift GROEI 

Reactie college 
CJG Heemstede doet al veel op dit vlak. Uitbrengen van een tijdschrift is aan 
de markt. 

 

15 Duurzaam paviljoen 

Reactie college Is aan de markt 

 

20 Happy hour + groene fietsbel 

Reactie college Is aan de samenleving zelf om op te pakken 

 

22 Wapen Heemstede in landschap 

Reactie college Is aan de samenleving zelf om op te pakken 

 

24 Bomen van staal bij Slottuin 

Reactie college Is aan de samenleving zelf om op te pakken 

 

26 iPad onderwijs op alle basisscholen 

Reactie college Verantwoordelijkheid en keus ligt bij schoolbesturen 

 

31 Ornament in Van Merlenvaart 

Reactie college Is aan de samenleving zelf om op te pakken 

 

42 Al het grind van het trottoir 

Reactie college Is aan de inwoners zelf  

 

47 Vindhek 

Reactie college Is aan de samenleving zelf om op te pakken 
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Categorie C: al uitgevoerd of niet (meer) uitvoerbaar 
 

2, 
3, 
45 

Fontein in de haven. 
 

Reactie college Past niet in plannen havenlab 

 

4 Locatie voor goedkope, gezonde maaltijd 

Reactie college WIJ Heemstede biedt dit al aan in de Luifel 

 

7.a Zebrapad Van Merlenlaan 

Reactie college Onnodig en ongewenst 

 

7.b Meer groot groen Binnenweg 

Reactie college Past niet in recent vastgesteld beleid 

 

7.e Verbreding Leidsevaartweg 

Reactie college Profielbreedte is een gegeven. Evt winst wel bij fietspad 

 

7.f Straatverlichting Vrijheidsdreef 

Reactie college Past niet in natuurlijke omgeving 

 

7.h Verbreding fietspad Blekersvaartweg 

Reactie college Profiel laat dit niet toe 

 

8 Oranje vuilcontainers voor plastic 

Reactie college Eerst resultaten proef Merlenhoven afwachten 

 

10 Overkapte fietsenrekken Binnenweg 

Reactie college Geen wenselijk straatbeeld 

 

11 Dempen Blekersvaart 

Reactie college 
Behoud oppervlaktewater is vereist en belangrijk. Geen aanleiding om hier 
anders te handelen 

 

23 Fietsenstalling op water bij station 

Reactie college 
Nu niet opportuun; wel wordt hoeveelheid rekken verdubbeld, mede door 
beter gebruik openbare ruimte op vaste wal 
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28 Glow in the dark zebrapad 

Reactie college Slechte ervaringen mee in andere gemeenten 

 

30 3d zebrapaden 

Reactie college Kan juist negatief schrikeffect oproepen 

 

32 Fietspaden Heemsteedse Dreef verhogen tov weg 

Reactie college Te ingrijpend en onnodig 

 

34 Beschoeiing naast de woning 

Reactie college Onduidelijk idee 

 

36 Vomar behouden, op Binnenweg of in Slottuin 

Reactie college Is al gehonoreerd door de raad. Vomar blijft op de Binnenweg 

 

37 Verkeersaanpassing Bronsteeweg 

Reactie college Huidige maatregelen hebben hun nut bewezen 

 

40 Een anti-stresskamer bij de gemeente 

Reactie college Plein 1 kan hier in voorzien, evenals de vele groene gebieden in Heemstede 

 

41 Inloopochtend voor mensen met psychische problemen 

Reactie college Plein 1 voorziet hier inmiddels in 
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