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ONDERWERP
Collegebericht: Beantwoording vragen CDA Bebouwing SEIN van 11 juni 2021
SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE
Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle
raadsleden.
INDIENING
Steller vragen:

Dhr. Boeder, CDA

Datum:

11 juni

Onderwerp:

Bebouwing Sein

Wijze van beantwoording: Schriftelijk
VRAAG
Het Haarlems Dagblad heeft gepubliceerd over gesprekken tussen de gemeente
Heemstede en Sein over bebouwing van de groenstrook / speelveld. Sein wil
vanuit de zorgbehoefte een gebouw neerzetten voor veertig cliënten. Ook is
gesproken koop van de groenstrook door de gemeente.
1. Vanuit welk beleidskader voert de gemeente de gesprekken met Sein?
Antwoord:
De gemeente voert de gesprekken met SEIN in het kader van de uitvoering van
het Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2019-2039.
2. Op welke manier wordt de commissie geïnformeerd?
Antwoord:
De raad wordt via collegeberichten periodiek op de hoogte gehouden van de stand
van zaken van de uitvoering van het IHP. De voortgang van de nieuwbouw voor de
Nicolaas Beetsschool (verhuizing naar het SEIN terrein) wordt in het collegebericht
toegelicht.
3. Op welke manier wordt de participatie vormgegeven?
Antwoord:
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Vorig jaar zijn de omwonenden, de Vereniging Omwonenden Meer en Bosch en de
Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek voorafgaand aan de vergadering
van de commissie Samenleving in juni geïnformeerd over het plan om de Nicolaas
Beetsschool in het Lorentz De Haas Laboratorium op het SEIN terrein te
huisvesten. De reacties waren positief. Dit blijkt ook uit de insprekers die tijdens de
commissievergadering hebben gesproken. Na deze vergadering en de positieve
zienswijze van de commissie zijn alle betrokkenen wederom geïnformeerd. In een
brief hebben wij aangegeven welke stappen er volgen: onderzoek door
schoolbestuur naar inpasbaarheid school in het gebouw/terrein en
onderhandelingen met eigenaar terrein (SEIN) door gemeente. Daarbij is ook het
tijdpad geschetst. Omdat e.e.a. meer tijd vraagt dan vorig jaar is voorzien, is in
maart jl. een tussenbericht naar de omwonenden gestuurd. In dit bericht is
aangegeven dat de onderhandelingen met SEIN nog niet gereed zijn en dat de
besluitvorming vertraagd is. Ook is benadrukt dat voorafgaand aan de
besluitvorming omwonenden zullen worden geïnformeerd. En gelegenheid krijgen
om vragen te stellen, hun zorgen en wensen te uiten en hun mening over de komst
van een school te geven. Dit zal vervolgens in het voorstel aan de raad worden
verwerkt.
4. Kan dit project worden opgenomen in het overzicht bouwprojecten,
vergelijkbaar met het project Hartenkamp?
Antwoord:
Als er sprake is van de start van een bouwproject zal dit project worden
opgenomen in het overzicht. Vooralsnog zal er eerst groen licht moeten worden
gegeven voor de verhuizing van de Nicolaas Beetsschool.
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