
   
 

 
 
Amendementen en moties; Heemstede raadsvergadering 24 juni 2021 

Amendement: Beter bereikbaar Heemstede 
 
De Gemeenteraad van Heemstede in vergadering bijeen op 24 juni 2021, 
 
Overwegende dat: 

1. De GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland aan Heemstede middels raadsbesluit 837638 
verzoekt akkoord te gaan met het ontwerp-jaarplan en begroting 2022, terwijl; 

2. Maart j.l. B&W namens de gemeenteraad heeft laten weten dat voor Heemstede belangrijke 
onderwerpen nog niet zijn opgenomen in de Bereikbaarheidsvisie (brief maart 2021) welke 
Heemstede geborgd wil zien in de Actie-agenda Zuid-Kennemerland; 

3. De brief met visie is geschreven n.a.v. verzoek daartoe van het bestuur GR ZKL in februari 
2021 en in vervolg op hun brief van 3 december 2020 waarin het bestuur van de GR toezegt 
‘een voorstel doen voor een vervolgaanpak , waarbij ons streven is dat uiterlijk in het derde 
kwartaal van 2021 een gedragen bereikbaarheidsvisie kan worden vastgesteld door de 
betrokken gemeenten’. 

 
Constaterende dat: 

4. De vervolgaanpak nog niet heeft plaats gevonden; 
5. Een aantal voor Heemstede belangrijke onderwerpen zijn verwerkt in voorliggend jaarplan 

en begroting, zoals  fietsroutes, fietsenstalling bij het station, aanpassen bewegwijziging en 
plaatsen van iVRI’s, echter; 

6. Een flink aantal van voor Heemstede belangrijke onderwerpen nog niet zijn verwerkt in 
jaarplan en begroting, met name op het gebied van doorstroming van verkeer en 
verbetering OV voorzieningen, als verwoord in de B&W brief van maart 2021;  

7. Vaststelling van het concept jaarplan en de begroting pas kan plaats vinden door de 
gemeenteraad na vaststelling van de bereikbaarheidsvisie en met in achtneming van de 
daaruit voortvloeiende wensen die uitkomst zullen zijn van de vervolgaanpak.  
 

Besluit: 
het raadsvoorstel “jaarverslag 2020 en begroting 2022 GR Bereikbaarheid Zuid-
Kennemerland” (Zaaknummer: 837638) als volgt te wijzigen: 
1. Akkoord te gaan met het ontwerp jaarverslag en de jaarrekening 2020 van de GR 

Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland; 
2. Niet akkoord te gaan met het ontwerp jaarplan in afwachting van de uitwerking van de 

vervolgaanpak in het derde kwartaal met aandacht voor met name de doorstroming van 
het verkeer in Heemstede; het Jaarplan 2022  opnieuw voor akkoord voor te leggen aan 
de gemeenteraad na vaststelling van de gedragen Bereikbaarheidsvisie.  

3. Vooralsnog akkoord te gaan met de begroting 2022. 
4. Dit standpunt als zienswijze aan het Bestuur van de GR Bereikbaarheid  Zuid-

Kennemerland mee te delen.  
 
Heemstede, 24 juni 2021 
 
Ondertekend door: 
 
 
A. Rocourt  M. Radix     O. Boeder    S. v.d. Pieterman       E. de Zeeuw R. Pameijer  
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