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In 2018 vonden gemeenteraadsverkiezingen plaats. Van een raadsfractie met vijf leden en een wet-

houder in het college gingen we naar een fractie met drie zetels, in de oppositie. Dat was wennen 

voor iedereen. We presenteren de highlights van het afgelopen jaar 

 

Januari 

Op 17 januari werd burgemeester Astrid Nienhuis door de raad benoemd en door commissaris van 

de koning Johan Remkes geïnstalleerd. Door de wijze waarop het keuzeproces verloopt, kun je eigen-

lijk niet spreken van een benoeming door de raad: die kan de keuze van de vertrouwenscommissie 

slechts volgen. Met deze kanttekening van ons raadslid Harry van Zon schaarde ook D66 zich achter 

de keuze voor Nienhuis.  

Ook in januari werd de schuur bij de Hartekamp gelegaliseerd en een kleine sterrenwacht goedge-

keurd. Om het plan om de maximumsnelheid op de Cruquiusweg te verlagen door de provincie goed-

gekeurd te krijgen naar 50km sprak Yvette Schul in bij de provincie – wat helaas niets uithaalde.  

 

Februari 

D66-raadlid But Klaasen schreef samen met twee raadsleden een overgangsnotitie over de samen-

werking tussen Heemstede en Bloemendaal, die door de raad werd vastgesteld (ondanks het feit dat 

raadslid Van Zon vond dat van ‘vaststellen’ eigenlijk geen sprake was). Mede namens D66 werd aan-

dacht gevraagd voor het besluitvormingsproces rond het geplande fietspad in Vogelpark. De raad be-

sloot om de snelheid op de Cruquiusweg te verlagen. D66 diende, bij monde van Yvette Schul, de mo-

tie Duurzaam Spaarnelicht in, waarin de projectontwikkelaar wordt opgeroepen om de geplande 

woontorens gasloos te bouwen, wat ook zal worden gedaan. De motie werd ondertekend door alle 

fracties. 

 

Maart 

Maart stond in het teken van de verkiezingen. 

Op 6 maart vond in het raadhuis een goedbe-

zochte avond plaats, georganiseerd door D66 

over de lokale democratie.  

De verkiezingen op 21 maart hebben twee ze-

tels verlies voor D66 en een koppositie voor 

HBB als resultaat. Vier van der vijf fractiele-

den nemen afscheid: Bert, But, Wouter en 

Harry. Met een advertentie in De Heemste-

der, cadeaus en terechte mooie woorden 

werden ze uitgeluid. Op 29 maart werden Se-

bastiaan Nieuwland, Antoine Rocourt en 

Yvette Schul als raadslid geïnstalleerd. Sebas-

tiaan Nieuwland werd gekozen als fractievoorzitter. 

 

April 

Deze maand werd er geïnformeerd (door Hans Luijten) en geformeerd (door HBB). Na een rommelig 

proces met diverse (openbare en niet openbaar) gesprekken, gaf HBB aan “zeer grote twijfels te heb-

D66-fractie 2014 - 2018

Bedankt voor jullie inzet!

D66 Heemstede bedankt But Klaasen, Bert van der Linden, Harry van 

Zon en Wouter Kleijer voor hun inzet van vele jaren voor Heemstede. 

Dankzij jullie is de politiek transparanter en Heemstede een stuk 

duurzamer geworden!
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ben over een samenwerking met de huidige coalitiepartijen”. Daarop besloot D66 niet toe te treden 

tot een college met HBB, GroenLinks en PvdA.   

Anton Rutgers werd geïnstalleerd als fractie assistent. De raad gaf een verklaring van geen bedenkin-

gen af voor de sloop van de Irene-kapel en de bouw van een nieuwe kliniek op het terrein van SEIN. 

D66 stelde schriftelijke vragen over de nachtelijke wegwerkzaamheden aan de Lanckhorstlaan. 

 

Mei 

In mei werd eindelijk het nieuwe college van HBB, GroenLinks en PvdA geïnstalleerd met Annelies 

van der Have, Nicole Mulder en Sjaak Struif als wethouders. Het aangekondigde raadsakkoord kwam 

er niet; het college ging van start met een college-akkoord waarin hoofdstuk 3 blanco was – met de 

uitgesproken hoop dat de rest van de raad deze mede zou invullen.  

D66 stemde mee met een motie van het CDA tot meer ‘samenspraak’ tijdens de commissies. Yvette 

Schul werd herbenoemd in de rekenkamercommissie tot en met het einde van het lopende onder-

zoek. Antoine Rocourt werd gekozen als voorzitter van de auditcommissie. 

 

Juni 

In de commissie Ruimte werd het nieuwe kinderdagverblijf aan de Camplaan besproken en het ont-

werp voor de brug bij het IJsbaanpad. Bij Middelen kwam de aankoop van het voormalige politiebu-

reau aan de orde, dat gebruikt zal worden als tijdelijke ruimte voor de lagere scholen die gereno-

veerd worden. De raadsvergadering duurde deze maand vanwege het grote aantal onderwerpen ex-

treem lang: tot half 3 ’s nachts. Het STAB-rapport over de Vomar, de aankoop van het politiebureau 

en de tijdelijke nieuwbouw Nicolaas Beetsschool (waarvoor wethouder Struif een deadline had ge-

mist) leidden tot de nodige discussie. Ook werd de kaderbrief besproken en dienden diverse partijen 

moties in. D66 over herbruikbare hardplastic glazen bij evenementen, een rookvrije generatie, het 

gebruiken van alle ingediende Goede Ideeën voor Heemstede en over het traject voor het Manpad-

slaangebied.  

 

Juli 

Ook de extra raadsvergadering van 5 juli, grotendeels gewijd aan de Vomar en de Nicolaas Beets-

school, duurde tot 2.35 uur. De raad kon niet anders dan de geheime (en geagiteerde) vergadering 

van de week ervoor openbaar te naken – waarin het voorbereidingsbesluit over het bestemmings-

plan Centrum e.o. was genomen, waarmee alle besluitvorming omtrent de Vomar werd bevroren. 

D66 diende met VVD en CDA de motie Uitgestoken hand in waarin werd opgeroepen om het voorbe-

reidingsbesluit na het zomerreces in te trekken. Deze motie werd door de coalitie afgewezen. Daarop 

dienden D66, VVD en CDA een motie van afkeuring in, die het ook niet haalde.  

In juli diende D66 verder nog schriftelijke vragen in over de gasloze optie voor woningen die aan de 

Havendreef gebouwd worden. 

 

September 

Vanaf deze maand was Sebastiaan Nieuwland weer voorzitter van de commissie Ruimte. Tijdens het 

reces trok het college eindelijk de conclusie (onder andere door een schadeclaim van Hoorne Vast-

goed) dat het niet zou lukken om de bouw van de nieuwe Vomar tegen te houden. Er kwam een ‘ver-

beterd’ plan, dat volgens D66 nieuwe wijn in oude zakken was. Toch stemden wij mee met de rest 

van de raad (behalve het CDA) voor het in standhouden van het oude bestemmingsplan, zodat het 

Vomar-traject door kon gaan.  

D66 tekende mee met een amendement van het CDA op het plan Openbare Verlichting om te onder-

zoeken of lantaarnpalen als oplaadpalen gebruikt kunnen worden. Drie van onze juni-moties werden 

aangenomen: statiegeldglazen, rookvrije generatie en Goed Idee.  

We stemden mee met moties over Dementievriendelijkheid van Heemstede (aangenomen), de Kin-

derburgemeester (verworpen), Democratische vernieuwing (verworpen), Vrije verkeersdoorstroom 

(verworpen), MRA (aangenomen), Duurzaam Heemstede (verworpen) en Openbare Toiletten (aange-
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nomen). Tijdens een informatieavond over het Integraal Huisvestingsplan werden we bijgepraat over 

de geschatte kosten die de renovatie van de basisscholen met zich meebrengt. 

 

Oktober 

In oktober werd de Najaarsnota goedgekeurd. Het plan om het opknappen van Berkenrode te finan-

cieren door de bouw en verhuur van drie bungalows werd afgewezen, ook door D66 – niet zozeer 

vanwege de bungalows, maar vooral om dat de stichting weigerde om verdere financieringsmogelijk-

heden te onderzoeken. D66 had er verder moeite mee dat al begonnen was met de participatie rond 

het Havenkwartier, terwijl er nog geen voorstel voor participatiebeleid was gedaan. 

 

November 

In deze maand vond traditioneel de Begrotingsraad plaats. Fractievoorzitter Sebastiaan Nieuwland 

sprak zich uit over de geringe ambitie van het college. D66 diende drie moties, waarvan er twee wer-

den aangenomen (de Ja Ja-sticker en het Financieel dashboard) en één werd verworpen (Manpad-

slaangebied). Daarnaast tekenden we mee met een amendement van het CDA om de budgetten 

waarvoor geen concrete plannen zijn, uit de begroting te halen (verworpen). In de raadsvergadering 

van 29 november diende D66 een motie in voor een onderzoek naar de verkeerssituatie Havendreef 

die unaniem werd aangenomen.  

 

December 

Deze maand werd gesproken over de overschrijding van de verbouwkosten van Plein1, nadat D66 

daar schriftelijke vragen over had gesteld. Een mede door Antoine Rocourt opgesteld discussiestuk 

over participatie werd behandeld. Antoine diende ook een (aangenomen) amendement in om de de-

len van de precariogelden en marktgelden dit jaar niet te verhogen, om de ondernemers te onder-

steunen. Wederom vroeg hij aandacht voor de slecht functionerende straatverlichting. Bij Ruimte 

ging het over de bebouwdekom-grens bij Cruquius, de ‘schaak-zebra’s’ op de Binnenweg en het niet 

aangaan van een welstandsvrije proef door het college. Deze vergadering namen we ook met een –

door Yvette Schul geschreven lied– afscheid van griffier Jacqueline Vrolijk. Verder hield de verplaat-

sing van de Kerstsamenzang en de stroom collegeberichten-zonder-duidelijke-besluiten de gemoede-

ren bezig. Op oudejaarsdag deelde de fractie en partijleden zoals gebruikelijk oliebollen en glühwein 

uit aan passanten op de Binnenweg. We kijken uit naar de door het college beloofde drukke eerste 

kwartaal van het nieuwe jaar. 

 

  
 


