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HEEMSTEDE lN DE METROPOOT REGIO AMSTERDAM (MRAI-thema mobiliteit

De raad van de gemeente Heemstede in vergadering bijeen op 31 oktober 2019

Overwegend dat:

Er op 19 september 2019 een raadsdiscussie heeft plaatsgevonden over de Heemsteedse focus

voor de MRA agenda, waarin mobiliteit een belangrijk speerpunt bleek

Dat voor het bereiken van de mobiliteitsdoelstellingen in Heemstede een gezamenlijke, regionale

aanpak noodzakelijk is binnen de MRA

Heemstede in de MRA wordt vertegenwoordigd door collegeleden;

De raad het behoud van Heemstede-Aerdenhout als intercity station en het ontwikkelen van het

station tot OV knooppunt als een van de speerpunten heeft benoemd;

De raad wil onderzoeken op welke manier verbinding van de N201 als auto- snelbus- en

snelfietsverbinding op het tracé van de Zuidtangent mogelijk is waardoor een nieuwe oost-west

verbi ndi ng wordt gerealiseerd;

ln het fietsprogramma "goinGDutch" plannen staan om het fietsen naar en rond Schiphol te
stimuleren door onder meer het verbreden van snelfietspaden tussen Hoofddorp, Schiphol en

Amsterdam;

De raad pleit voor aansluiting bij de Vervoerregio Amsterdam

en voor actualisering van de regionale bereikbaarheidsvisie die dateert uit 2010

De raad roept het College op

Een actieplan op te stellen voor het behoud van intercity-station H-A en de ontwikkeling daarvan

naar een OV Knooppunt

De haalbaarheid te onderzoeken van een (extra) oost-west-verbinding, bijvoorbeeld van N201. als

auto- snelbus- en snelfietsverbinding op het tracé van de Zuidtangent, waardoor een nieuwe

oost-west verbinding wordt gerealiseerd, alsmede van het doortrekken van snelfietspaden naar

Heemstede

Te onderzoeken hoe Heemstede kan aansluiten bij de Vervoerregio Amsterdam

ln de GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland de bereikbaarheidsvisie te actualiseren.

De raad voor deze punten een tijdlijn aan te bieden, waarin periodieke rapportages over de

voortgang.

De raad spreekt uit:

Het college te ondersteunen in elke actie die zij onderneemt om deze doelstelling te bereiken;

Deze motie toe te sturen aan de MRA.

En gaat over tot de orde van de dag.

Heemstede, 31 oktober 2019.

O. Boeder ers M. Radix E. de Zeeuw A. Rocourt R. Pameijer
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