
ALGEMENE BESCHOUWINGEN KADERBRIEF – 7 JULI 2022 

 

Voorzitter, 

Ik maak me zorgen over de dingen die gebeuren in de wereld om ons heen. Onze fractie ook. En u en 

deze raad vast ook. 

De oorlog in Oost-Europa, de natuurrampen door klimaatverandering, de stikstofproblematiek en de 

gevolgen voor de natuur en de boeren, de wooncrisis... 

Het lijkt soms ver weg maar raakt ons ook hier in het rustige Heemstede. Vluchtelingen moeten opvang 

vinden, energiekosten vliegen de pan uit (voor bewoners én bedrijven), veel mensen kunnen geen 

passende woning vinden en de wachttijden en kosten voor goede zorg blijven stijgen.   

Tsjonge, wat een somberheid. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Wij kunnen met elkaar een hoop van deze 

uitdagingen aan.  

Voor mij, voor onze fractie en voor veel anderen zijn de prioriteiten dan ook duidelijk: 

• Klimaat 

• Energie 

• Wonen  

• Zorg voor ouderen en jongeren. 

Misschien zegt u dan: “Best, maar dat is allemaal voor de langere termijn. Wat gebeurt er hier en nu met 

de verkeersoverlast? Wanneer doen we wat aan de veiligheid? Aan groenonderhoud?”  

Ik wil die onderwerpen niet kleiner maken dan ze zijn, maar volgens mij is daar al een hoop 

overeenstemming over. Die pakken we nu al aan. De aanpak van die langere termijn uitdagingen vergen 

echter veel meer inzet en samenwerking. En daartoe roepen wij op.  

“Makkelijk gezegd!” hoor ik u al roepen. “Lekker vaag. Maak ‘t ‘ns concreter. Wat moeten we nu direct 

doen?” 

• Ten eerste: Tuurlijk aan de slag met 30km in het dorp, maar wel zo dat niet alles voor een heleboel 

geld op de schop moet. Maak van Heemstede een proefgemeente voor GOW30 wegen. Dat zijn 

50km wegen waar je maar 30 mag. Volgens de offciële regels bestaan die nog niet... Maar laat ons 

samen met een aantal andere gemeenten in die ontwikkeling voorop lopen en wel 30km afdwingen 

maar kosten besparen. 

 

• Ten tweede: Inventariseer alle lege panden, of panden die potentieel omgebouwd kunnen worden 

tot betaalbare woningen. Ga daarmee aan de slag. Geef ondersteuning waar we kansen zien. En 

maak ook duidelijk in welke mate bouwen in het Manpadslaan gebied mogelijk is in verband met de 

stikstofregels. In de beantwoording van onze eerdere schriftelijke vragen blijkt het bouwen zelf 

vrijgesteld te zijn, maar gebruik wel meetelt. Door vroegtijdig stikstofberekeningen te maken en 

Omgevingsdienst IJmond te betrekken, kan per plan of project een indicatie gegeven worden van de 

haalbaarheid. Lijkt ons zeer nuttig dit vroegtijdig te doen. 



• Ten derde: Help bewoners (én bedrijven én organisaties!) met isoleren en energie besparen. Niet 

alleen met coaching en advies, maar ook door actieve begeleiding bij subsidie aanvragen en 

uitvoering van werkzaamheden. In collectief verband is dat ongetwijfeld ook beter realiseerbaar dan 

wanneer iedereen zelfstandig op zoek moet gaan naar die schaarse uitvoerders. Stimuleer 

energieprojecten in wijken en bij bedrijven en laat dit ten goede komen aan onze bewoners. 

Gisteravond hadden we een inspirerende sessie over Zon op Parkeren bij Groendendaal. Ga aan de 

slag met ProRail voor zonnepanelen op het station en langs de taluds. Steun het verder vergroenen 

van de gemeente door steun aan initiatieven en organisaties zoals Steenbreek en Meergroen. Plant 

meer groen en bomen dan we weghalen. Gebruik voor deze structurele groene investeringen de 

groene Eneco gelden waarvan wij helaas vrezen dat ondertussen al een heleboel incidenteel is 

weggelekt als we kijken naar het laatste jaarverslag... 

 

• Tenslote: Investeer naast lokale zorg meer in preventie, waaronder sport, spel, kunst en cultuur, om 

gezondheid en gemeenschapszin te bevorderen en de toenemende zorgvraag onder jongeren en 

ouderen een halt toe te roepen. 

Al deze punten vind u terug in ons programma en het coalitieakkoord. Deze beschouwing is dus ook 

geen verrassing.  

Wij hopen dat het college ons toe kan zeggen dat we de hoofdlijnen van het akkoord, en m.n. deze 

genoemde elementen, terug zullen zien komen in de begroting in November, en dat we zo spoedig 

mogelijke (en uiterlijk Q1 2023 met oog op de volgende kadernota) een uitgewerkt college programma 

zullen ontvangen. 

Tenslotte zijn wij blij te horen dat het Kabinet van plan is aan de slag te gaan met Burgerberaad over de 

klimaataanpak. Heel mooi. Alleen dat woord ‘burger’ in burgerberaad... Dat klinkt mij steeds weer in de 

oren alsof dat dat beraad dan plaats zal vinden in een restaurant van McDonald’s of zo...  

En dat kan natuurlijk echt niet meer na de eerder aangenomen motie van GL... 

Dank u wel. 

 


