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Een update over de stand van zaken Camplaan 40   
 
Graag vestig ik nogmaals aandacht op de gevaren, risico's en ongemakken die de 
vestiging van een grootschalig KDV op Camplaan 40 met zich brengt. 

We kennen allemaal de Camplaan als een van de drukste en gevaarlijkste wegen 
van Heemstede is.  Een belangrijke ontsluitingsweg voor vrachtverkeer en al het 
andere verkeer uit de regio. 
Met twee onoverzichtelijke kruispunten waar ongeveer iedereen op goed geluk 
probeert over te steken. En waar fietsers en schoolgaande kinderen maar ook 
voetgangers nagenoeg vogelvrij zijn. En een zebrapad is schijnveiligheid - dat is hier 
de nieuwe realiteit. 

Terwijl het verkeer op de Camplaan in de afgelopen tien jaar wel vier keer intensiever 
geworden, meent het College juist op deze onmogelijke locatie - tegen beter in – 
opnieuw een Kinderdagverblijf te moeten vestigen. Opnieuw… , want dezelfde 
wethouder heeft dat in het verleden in 2007 ook al eens gepresteerd. Vanuit een 
gedoogconstructie aan de Hendrik de Keyserlaan wist hij het hele complex 
Camplaan 40 om te katten van een kantoorbestemming naar een Kinderdagverblijf.  

En nu dus opnieuw…omdat de wethouder het nodig achtte om een anonieme 
vastgoedeigenaar in Zwitserland wederom tegemoet te moeten komen. 

De omwonenden voelen zich ongemakkelijk bij dit besluit. En als direct betrokken 
buurtbewoners willen we daarom graag weten waar we aan toe zijn.  
Want "al te goed is buurman’s gek". 
 
We zouden het zeer op prijs stellen als de College zich duidelijk uitspreekt over deze 
kwestie en bevestigt dat een besluit over de bestemmingswijziging van de 
verdiepingen niet als zogenaamd kruimelgeval zal worden afgedaan. En dat er dus 
geen sprake is van een verkorte besluitprocedure ingeval er onverhoopt een 
Omgevingsvergunning wordt aangevraagd. 
 
Kunt u ons vertellen wat de huidige stand van zaken is? 

Het hele pand is omgebouwd tot KDV en de Kindervilla is inmiddels  operationeel. 

Hoe stelt u zich de toekomstige situatie voor?  

Wij vragen ons af hoe de College dit gaat aanpakken. Wat zijn de concrete afspraken 

die het College gaat maken?  

We zouden ons als Omwonenden Camplaan 40 geschoffeerd voelen als deze 

kwestie door het College als kruimelgeval zou worden afgedaan.  

 

En we zijn er niet gerust op. 

Dank voor uw aandacht. 

Namens het Collectief Omwonenden Camplaan 40 

Tjarko Rookmaker  


