
 MOTIE ENERGIEARMOEDE

De raad van de gemeente Heemstede in vergadering bijeen op 7 juli 2022

Constaterende dat 
- Het Rijk eind 2021 een specifieke uitkering aan de gemeente Heemstede heeft 

uitgekeerd van 92.776 euro om huishoudens in een kwetsbare positie te ondersteunen 
bij het nemen van maatregelen om de energierekening te verlagen 

- Dat in maart 2022 nog eens 153.581 euro extra ter beschikking is gesteld om woningen 
te verduurzamen naar tenminste energielabel C 

- De gemeente Heemstede hier samen met de gemeente Bloemendaal een projectplan 
voor gaat opstellen. 

Overwegende dat 
- Er een aanzienlijk bedrag naar de gemeente toekomt om energie-armoede te 

compenseren, maar dat de plannen hiervoor later dit jaar aan het college zullen worden 
voorgelegd. 

Roept het college op om: 
- In het Plan van Aanpak bij de besteding van bovengenoemde middelen steeds 

nadrukkelijk voorrang te verlenen aan kwetsbare huishoudens 
- De ambtelijke voorbereiding en uitvoering daarvan zodanig vorm te geven dat hier vaart 

mee gemaakt kan worden. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Heemstede 7 juli 2922

                                           

J. Wulfers A. van der Have    A. Rocourt T. van der Heijden      O. Boeder           R. Pameijer



 MOTIE BEBOUWING MANPADSLAANGEBIED 

De Raad van de gemeente Heemstede in vergadering bijeen op 7 juli 2022

Constaterende dat 
- Er opnieuw overleg zal plaatsvinden met de projectontwikkelaars over de bebouwing van 

het Manpadslaangebied 

- In het coalitieakkoord wordt uitgegaan van een maximaal te bebouwen gebied van 2 
hectare 

- Het aantal en het type woningen niet in het akkoord is vastgelegd 

Overwegende dat 
- Elders in de gemeente nog genoeg mogelijkheden zijn om te bouwen 

- Voor GroenLinks het gehele gebied in het bezit van de ontwikkelaars, ongeveer 10 
hectare, belangrijk is als natuurgebied 

- Dit het laatste stukje duinvallei is in Heemstede en deze natuurwaarde behouden moet 
blijven 

Roept het college op om 
- Bij de onderhandelingen met de projectontwikkelaars slechts een gering aantal 

woningen op die 2 hectare te realiseren ten einde op die 2 hectare een open landschap 
te behouden 

- Vaart te maken met onderzoek naar de stikstofsituatie met betrekking tot het bouwen 
op deze kwetsbare plaats tussen verschillende NNN-gebieden 

En gaat over tot de orde van de dag. 

J. Wulfers A. van der Have A. Rocourt T. van der Heijden O. Boeder R. Pameijer



 MOTIE COMMUNICATIE OVER AFVALINZAMELING

De Raad van der gemeente Heemstede in vergadering bijeen op 7 juli 2022

Constaterende dat 
- Tijdens de vorige Raadsperiode verschil van opvatting heeft bestaan over het feit of 

bronscheiding of nascheiding het best kan leiden tot het behalen van de VANG (Van Afval 
Naar Grondstof) doelstellingen 

Overwegende dat 
- In het coalitieakkoord staat dat wij bewoners gaan informeren en raadplegen over de 

meest actuele inzichten met betrekking tot bron- of nascheiding 

Roept het college op 
- Er zorg voor te dragen dat de oppositie haar inbreng kan hebben bij de vorm en de 

inhoud van de communicatie met de inwoners betreffende de afvalinzameling. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

J. Wulfers A. van der Have A. Rocourt T. van der Heijden O. Boeder R. Pameijer



 MOTIE WONINGBOUW VOOR MIDDENSEGMENT 

De Raad van de gemeente Heemstede in vergadering bijeen op 7 juli 2022

Constaterende dat 
- Heemstede veel woningbezit kent in het duurdere segment 

- Heemstede nog geen 30 % sociale woningbouw kent 

- In het coalitieakkoord wordt gesproken van woningbouw met de verdeling 30% sociale 
huurwoningen, 20 % betaalbaar middensegment en 50% duurdere segment 

Overwegende dat 
- Er in Heemstede vooral behoefte is aan betaalbaar middensegment (sociale huur en 

koop) 

Roept het college op om 
- Het coalitieakkoord aan te passen voor wat betreft het aandeel woningen 

middensegment naar minstens 30 procent, ten koste van het geplande aandeel voor het 
duurdere segment 

En gaat over tot de orde van de dag. 

J. Wulfers A. van der Have A. Rocourt T. van der Heijden O. Boeder R. Pameijer


