
Begroting 2018 – Algemene Beschouwingen Heemsteeds Burger Belang

Voorzitter,

Dit is alweer de laatste begroting van deze raadsperiode. Traditiegetrouw resulteert dat in een wat 
fletse begroting. Over ruim 4 maanden zijn alweer de verkiezingen en daarna  zal deze begroting 
ongetwijfeld nog worden aangepast. 

Eerst wil ik met u terugkijken naar de afgelopen 3 ½ jaar. Het zijn voor roerige jaren geweest. We zijn 
teruggekomen uit een financiële crisis die zijn weerga niet kende. Waar we 3 ½ jaar geleden nog 
spraken van forse bezuinigingen en intering op reserves, hebben we  nu een reserve die een enorm 
overschot laat zien. Nu is het tijd om de touwtjes weer wat te laten vieren. Ook politiek heeft zich 
een forse verschuiving voorgedaan, de kiezers hebben op andere partijen gestemd. Dat laat ook zien 
dat politiek op gemeentelijk niveau wel degelijk leeft en misschien nu juist wel meer dan ooit. 
Daarnaast is er ook voor het eerst in jaren sprake geweest van een politieke crisis. Een bijzonder 
vervelende periode.  

Wat is er nog verder gebeurd in Heemstede en wat heeft dat voor gevolgen voor onze toekomst? 
Burgerparticipatie is altijd het stokpaard geweest van HBB. Toen wij bijna vier jaar geleden het 
college-akkoord schreven/tekenden was dit een punt dat eindelijk hoog op de agenda kon worden 
gezet. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen en de afgelopen jaren heeft burgerparticipatie verder 
vorm gekregen, met als hoogtepunt tot nu toe het Havenlab. We kijken uit naar de uitwerking 
daarvan. 
Het Manpadlaangebied is Heemsteeds zorgenkind en heeft meerdere keren per jaar op de agenda 
gestaan, inclusief nieuwe en wat ons betreft geldverslindende onderzoeken. HBB hoopt op meer 
openheid  rondom dit dossier, zodat de burgers weten waar ze aan toe zijn. De bibliotheek is aan het 
transformeren tot een mooi multifunctioneel ontmoetingscentrum en het winkelcentrum krijgt een 
nieuwe impuls. Dat er in het kader van dat laatste ook vergevorderde plannen zijn voor de bouw van 
een nieuwe grote supermarkt in het centrum van Heemstede, verontrust HBB ten zeerste. Over dit 
onderwerp komen wij  gaan we later deze maand nog verder spreken. Een laatst punt dat ik wil 
noemen waar we de afgelopen 3 ½  jaar mee te maken hebben gehad, is de vluchtelingencrisis. Wij 
als raad hebben samen met onze inwoners daar snel en adequaat op gereageerd.

Deze begroting laat niet veel nieuwe plannen zien. De meeste zijn in de afrondende fase of wachten 
nog op uitvoering. De begroting laat de komende jaren wel een stevige groei van de reserve zien. Het 
is goed om een stevig fundament te hebben, maar we hoeven het niet te overdrijven, het is immers 
geld van de burger. Wat HBB betreft is het zeker akkoord om de haven uit de algemene reserve te 
financieren. Vooruitlopend op de ontwikkeling zou HBB toch graag een kleine fontein in de haven 
willen zien. Gezien het grote enthousiasme onder onze inwoners rechtvaardigt dit wel de uitgaven. 
Eventueel zou zo’n fontein alleen in de wintermaanden kunnen worden ingezet, buiten het 
vaarseizoen. Een motie is hiertoe in voorbereiding.

Een heel ander punt. We hebben ons er over verbaasd dat de inhuur van derden verder is 
toegenomen. We vinden dit een onwenselijke ontwikkeling en horen graag van de wethouder hoe dit 
kan worden gereduceerd. 



De afgelopen jaren is er flink bezuinigd op het onderhoud van wegen. Een pluim voor wethouder 
Hooij voor haar inzet voor de verbetering van de knelpunten rond scholen. Ook de rotonde bij de 
Pieter aertzlaan is snel voorzien van nieuwe belijning, na het laatste overleg met de verkeersouders 
van de Heemsteedse scholen. Deze stond hoog op de HBB agenda. We hopen dat de situatie weer 
overzichtelijker is geworden en zullen het blijven monitoren. Het onderhoud van de Heemsteedse 
wegen in het algemeen, zou HBB graag weer naar een hoger niveau willen opschalen. Overigens 
neemt dat niet weg dat de verkeersdrukte een echt probleem is geworden in Heemstede. We slibben 
dicht. We zien dat hierdoor ook de irritatie onder weggebruikers steeds meer toeneemt met agressie 
tot gevolg. Daarnaast is de geluidsoverlast ook fors aan het toenemen. Moeten we niet nadenken 
over de plaatsing van geluidsschermen, bijvoorbeeld bij de Cruquiusweg? Wij hopen dat we samen 
met betrokken bewoners op 23 november eerste stappen gaan zetten naar een oplossing van deze 
problematiek.

Volgend jaar staat ons zwembad op de agenda: wat gaan we doen na 2024. Het zwembad neemt een 
belangrijke plek in in onze samenleving en het is voor zowel jong en oud van belang dit te behouden 
in Heemstede. Daarom stelt HBB voor  nu alvast reserves hiervoor aan te leggen. De begroting laat 
daar nu ruimte zien. 

We zijn niet te spreken over de steeds verder oplopende kosten van de afvalstoffenheffing.  Het kan 
niet zo zijn dat onze bewoners zich extra inzetten om afval goed te scheiden en ook nog worden 
geconfronteerd met hogere kosten. Bovendien laat het CBP rapport zien dat meer inzameling niet 
leidt tot meer milieuwinst. HBB vindt dat er duidelijkheid moet komen welke milieuwinst meer 
inzameling oplevert tegen welke kosten. Zonder die discussie zijn we ons alleen maar blind aan het 
staren op kilo’s, terwijl het juist om het effect op het milieu zou moeten gaan. Ook naar onze burgers 
is dat niet te verkopen. 

Waar wij verder opnieuw voor pleiten, is meer en beter groen en intensiveren van het onderhoud 
hiervan.. Juist het groen in de wijken zorgt voor ruimte, lucht en een prettig leefklimaat. Helaas 
hebben we afgelopen jaar gezien bij de Reggelaan dat niet de hele raad het hier zo over denkt, HBB 
zal zich hier hard voor blijven maken.

Een laatste punt, vorig jaar hebben we een motie aangenomen voor een evenementenweek. College 
wanneer kunnen we deze verwachten? Een eventuele motie hebben wij hierover in voorbereiding.

Tot slot. De laatste loodjes van deze raadsperiode breken aan. In 2018 breken nieuwe tijden aan, een 
nieuwe burgemeester, een nieuwe raad, een nieuw college en ook zelfs een nieuwe 
gemeentesecretaris. Er staan dus nogal wat veranderingen voor de deur. Ik spreek de wens en het 
vertouwen uit u allen in positieve zin te treffen in de periode tot aan de verkiezingen en daarna. En 
dat we op de inhoud met elkaar in debat blijven gaan en het goede en juiste voor Heemstede voor 
ogen houden. Ik dank iedereen die heeft meegewerkt aan deze begroting en kijk uit naar mooie 
plannen voor en van onze bewoners voor een toekomstbestendig Heemstede.

***


