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AANGENOMEN zonder stemming

Motie voor behoud van het voormalig postkantoor aan de Binnenweg 

De raad van de gemeente Heemstede, in vergadering bijeen op 24 juni 2021,  

Constaterende dat:

 Dat de projectontwikkelaar Pentas Vastgoedontwikkeling begin maart 2021 het pand van 
het voormalige postkantoor aan de Binnenweg 160 heeft gekocht;

 De projectontwikkelaar op 1 april 2021 en op 27 mei 2021 vooroverleg heeft gehad met 
de Welstandscommissie om te onderzoeken hoe de locatie van het voormalige 
postkantoor aan de Binnenweg 160 herontwikkeld kan worden;

 Omwonenden op 5 juni 2021 een brief hebben gekregen van de projectontwikkelaar met 
een schetsontwerp voor een nieuw plan, dat uitgaat van sloop van het huidige gebouw 
en nieuwbouw van een gebouw met winkelruimte en appartementen;

 Het door de projectontwikkelaar in de bewonersbrief van 5 juni 2021 geschetste 
bouwplan binnen het huidige bestemmingsplan past;

Overwegende dat:

 Een meerderheid van de commissie Ruimte in  2011 het college geadviseerd heeft om 
het pand van het voormalige postkantoor aan de Binnenweg 160 niet op de 
gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen, met name omdat de toenmalige eigenaar 
dat niet wilde;

 Insprekers tijdens de vergadering van de commissie Ruimte d.d. 10 juni 2021 hebben 
gepleit dat de gemeenteraad een moreel appèl doet aan de projectontwikkelaar om te 
onderzoeken of het pand behouden kan blijven;

 Er mogelijk alternatieven zijn voor de herontwikkeling van de locatie met behoud van het 
pand;

 De mogelijke sloop van het voormalige postkantoor vooral veel reacties oproept onder 
bewoners van Heemstede, die graag het pand willen behouden;

 Er in Heemstede nog weinig markante gebouwen uit de periode van de wederopbouw 
aanwezig zijn.

Roept op, dat de projectontwikkelaar in overleg met omwonenden en andere betrokken 
partijen onderzoekt of herontwikkeling van de locatie mogelijk is met behoud van het 
huidige pand.

En gaat over tot de orde van de dag


