
Antwoord vraag CDA over tramwachtershuisje Cie SAM 12 mei 2020

Voor zover het antwoord dat in de raadsvergadering van februari gegeven is tot onduidelijkheid 
heeft geleid, wijzen wij u op het dikgedrukte deel uit het antwoord dat voorafgaand aan de 
commissie Samenleving van 12 mei naar u verstuurd is.
Mocht er bij u alsnog onduidelijkheid leven, dan horen wij dat graag.

Bericht dat voorafgaand aan commissie Samenleving van 12 mei verstuurd is:
Het onderhoud dat op dit moment gedaan is (schilderwerk, vervanging toiletpot) betreft regulier 
onderhoud en is dan ook betaald vanuit het onderhoudsbudget.
 
Het plan was om tot de zomer de tijd te nemen om te onderzoeken of  er bij bewoners in De Glip 
ideeën leven die zich richten op het bevorderen van sociale cohesie en die zij zelf uitvoeren. En 
daarbij is de vraag of het tramwachtershuisje hier een bijdrage aan kan leveren als 
ontmoetingslocatie. 
 
Dit idee is ontstaan op basis van zowel de buurttafels die WIJ Heemstede gehouden heeft als het 
traject van Wij maken Heemstede. Bij de buurttafels bleek een aantal inwoners behoefte te 
hebben aan een plek in de wijk om te ontmoeten. Al is het maar een plek om af te spreken met de 
wandelgroep en een kopje koffie te drinken. WIJ Heemstede heeft inmiddels meerdere gesprekken 
in de buurt gevoerd over initiatieven die er leven. Daarnaast gaven ook de wijkagenten en de 
woningbouwvereniging tijdens de buurttafel aan wel iets te zien in een soort spreekuur op deze 
plek. Zij willen dit graag uitproberen.
Uit het traject van Wij Maken Heemstede kwam eveneens de behoefte aan plekken voor 
ontmoeten naar voren.
 
Na deze periode volgt een voorstel voor de invulling. In dat voorstel worden dan ook de eventuele 
kosten voor verder opknappen/aanpassen van het pand meegenomen.
Vanwege de Corona-crisis staat deze planning uiteraard op losse schroeven. Zodra de mogelijkheid er 
is zullen we direct starten met dit traject.


