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Voorzitter, 

Het is goed gebruik dat de begroting in Heemstede prima in elkaar steekt. Ook dit jaar is daar niets 

op aan te merken. In onze algemene beschouwingen benoem ik graag een aantal positieve zaken, 

maar ook onze pijnpunten. Daarnaast doen wij een aantal suggesties en verbetervoorstellen. 

Twee jaar geleden vertelde ik, tijdens de eerste begrotingsbehandeling van het college waarin HBB 

zitting nam, dat de komende jaren in het teken zouden gaan staan van burgerparticipatie. Nu twee 

jaar later, is te zien dat wij hiermee voortvarend aan de slag zijn gegaan. Dat gaat niet altijd even 

soepel, maar we zijn op de goede weg. HBB is tevreden en trots dat er eindelijk een sprong vooruit is 

gemaakt sinds 2014. Dat het nieuwe college verder gaat op onze ingeslagen koers, is wat HBB betreft 

een goede zaak. We kijken met spanning uit naar de resultaten van het Havenlab, waarbij wij het 

verstandig zouden vinden om nu al een reservering op te nemen in de begroting. Het valt immers te 

verwachten dat de gemeente kosten zal moeten maken om de haven te ontwikkelen. Samen met de 

PvdA en GroenLinks hebben wij hiervoor een motie in voorbereiding. 

Wat brengt deze begroting ons verder? In programma 2 wordt ingezoomd op de veiligheid in 

Heemstede. Een essentieel onderdeel van dit belangrijke onderwerp zijn de Buurtpreventie 

WhatsApp groepen geworden. Heemstede zit, qua deelname, boven het landelijke gemiddelde, maar 

met een percentage van 10,4% valt daar nog flink wat winst te behalen. Zou dit misschien verder 

gestimuleerd kunnen worden door onze inwoners per gemeentelijke brief voor te lichten over het 

bestaan hiervan? Overigens zijn wij content dat het ‘geleur aan de deur’ minder lijkt te zijn geworden 

na onze inzet om hier vergunningen aan te verbinden, maar we zijn er nog niet.  

Het derde programma onderdeel gaat over verkeer, vervoer en waterstaat. Het eerste beleidsdoel is 

het verhogen van verkeersveiligheid met name voor kwetsbare verkeersdeelnemers. HBB 

ondersteunt dit ten zeerste. Maar hoe verhoudt zich dat met de wens van het college een 

parkeergarage te realiseren die per uur tientallen auto’s extra ‘uitspuugt ‘op de Binnenweg?  

Wat verkeersveiligheid betreft, ook verkeersveiligheid rond de scholen is voor HBB een punt van 

zorg. Zeker rond de Jacobaschool en de Icarus zijn er met regelmaat conflicten tussen auto’s, 

voetgangers en fietsers. Voor de Icarus wordt nu een proefoplossing voorbereid, maar voor de 

Jacoba blijft het schipperen. College, daar moet toch meer mogelijk zijn? 

Voorzitter, er is sowieso steeds meer verkeer in Heemstede. HBB roept het college op ook te blijven 

kijken naar meer eenvoudige oplossingen om doorstroming te verbeteren. Zo zou bijvoorbeeld de 

bewegwijzering voor het verkeer op de Zandvoortselaan naar Amsterdam vanuit Zandvoort al bij de 

Leidsevaart richting Haarlem/Randweg kunnen wijzen. Daarnaast dringen wij er bij het college op aan 

zich blijvend hard te maken voor een robuust lokaal OV netwerk in Heemstede. 

Het volgende programma in de begroting richt zich op de Algemene Voorzieningen. Het college gaat 

twee nieuwe speellocaties inrichten en drie renoveren op verzoek van, en in samenspraak met 



omwonenden. Een goed voorbeeld van participatie en HBB staat hier zeker positief tegenover, maar 

is dat nou een goede illustratie van daadkracht van het nieuwe college?  

Op het gebied van onderwijs zien we dat het college, het rijksbeleid volgend, cultuur en 

muziekeducatie gaat promoten. Dat is goed, maar kan het college ook iets betekenen op het gebied 

van ICT-onderwijs op scholen? Sommige scholen in Heemstede beschikken slechts over verouderde 

computers , terwijl de wereld steeds verder digitaliseert.  

Voorzitter, afgelopen jaren heeft de gemeente fors moeten bezuinigen op allerlei voorzieningen. Nu 

het economische tij zich langzaam keert, roepen wij het college op in kaart te brengen welke effecten 

deze bezuinigingen teweeg hebben gebracht.  

Programma 5 behandelt Werk en inkomen. Voorzitter, HBB is voorstander van een ruimhartig 

minimabeleid en wij zijn tevreden dat het college dat ook zo ziet. Daarnaast is het goed te zien dat de 

opvang van statushouders voortvarend verloopt en dat de voltallige raad en ook onze inwoners dit 

beleid steunen.  

Voorzitter, DTNP heeft ons een rapport verschaft over hoe het beter kan met onze winkelstraten. De 

conclusie dat de Vomar moet worden verplaatst naar het binnenterrein tussen Eikenlaan en 

Binnenweg steunen wij niet. De uitwerking van de andere maatregelen vanuit de Winkelvisie zien wij 

met belangstelling tegemoet. Diverse aandachtspunten hebben wij al meegegeven aan het college bij 

de behandeling van het rapport. Zo pleit HBB nog steeds voor een flexibel parkeertarief. Ook zou wat 

HBB betreft voor de versterking van de economische positie van de Binnenweg/Raadhuisstraat meer 

verbinding kunnen worden gemaakt met andere lokale evenementen, zoals de HeemstedeLoop, 

Weekend Landgoederen, Buitenplaatsen et cetera. Zo zou de organisatie van een Evenementenweek 

een impuls voor ons centrum kunnen betekenen en in een behoefte kunnen voorzien van onze 

inwoners. Een motie hiertoe hebben wij in voorbereiding. 

Voorzitter, de decentralisaties hebben ons de laatste jaren flink bezig gehouden. We kunnen 

concluderen dat het college de zaken goed op de rit heeft. De taken op het gebied van de jeugdwet 

zijn in orde, maar blijven kostentechnisch een risico. Het is goed dat wij hier de vinger aan de pols 

blijven houden.  

Programma 8 gaat over groen en openbare ruimte: HBB zou verwachten dat de ontwikkeling van het 

Manpadslaangebied onder dit programma zou vallen en niet onder programma 9 Ruimtelijke 

Ordening. Het doel van dit gebied is toch de ontwikkeling van natuur? Met betrekking tot het 

onderhoud van groen, willen wij nogmaals de Cruquiusweg onder de aandacht brengen. Dit kan 

beter. Ook voor onze winkelcentra pleit HBB voor een upgrade van zowel de kwaliteit als kwantiteit 

van het groen.  

Voorzitter, de ambitie van een duurzaam Heemstede hebben wij allen omarmt. Maar wanneer je 

pretendeert duurzaamheid naar een hoger plan te willen tillen, moet je daar ook de middelen voor 

beschikbaar stellen. Anders zijn het loze woorden en beloftes. Wat HBB betreft mogen hier dan ook 

meer middelen voor worden gereserveerd. 

Ik nader het eind van mijn betoog. De begroting en ook de koers van het nieuwe college dobbert 

verder op de ingeslagen route van 2014. Het nieuwe college toont zijn daadkracht door alle ruimte te 

geven voor de Vomar en door het uitgeven van 50.000 euro voor een herhaling van zetten voor het 



Manpad. Deze invulling van daadkracht had HBB liever anders gezien. Ons inziens dienen we met 

betrekking tot het Manpadslaangebied eerst een discussie met elkaar te hebben over wat we willen, 

dan te onderzoeken wie we daarvoor nodig hebben, en op basis daarvan een budget vast te stellen. 

Dit lijkt een beetje de omgekeerde route, waar we bij de vaststelling van het budget ook gelijk een 

akkoord geven op een plan van aanpak. Misschien dat het college dit wil verhelderen. Voor de 

reservering van 50.000 euro voor het plan van aanpak Manpadslaangebied hebben wij eventueel een 

amendement in voorbereiding 

Resumerend, de begroting zit prima in elkaar, maar de daadkracht van het college wordt hier en 

daar, ons inziens, anders ingezet dan wij het graag zouden zien. HBB heeft enkele suggesties gedaan 

en vragen gesteld; enkele moties en amendementen zijn in voorbereiding. 

 

*** 


