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Verseon: 702944
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Verseon: 700159
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Verseon:702132

Samenvatting:
1. Tegen toilet tegen of in hun pand/ in horeca (ivm negatieve invloed op esthetiek, valt binnen
bouwvlak havendreef, overlast en negatieve invloed op een goede exploitatie van de
horeca)
 De sanitaire voorzieningen, zoals door het college gepland op en binnen het bouwvlak van het
project Havendreef, doen afbreuk aan het ontwerp en de uitstraling zoals de architect die voor
ogen heeft.
 Het aanbieden van toilet/douchegelegenheid zal naar verwachting overlast geven van
booteigenaren. Er mag geen ruimte worden ingenomen welke in eerste instantie voor de
horecafunctie is bestemd of daarvoor kan worden aangewezen. Dit brengt de
exploitatiemogelijkheden van de horeca ernstig in gevaar: het zou er toe kunnen leiden dat de
horeca alleen in het vaarseizoen van 1 mei tot 30 september open zal zijn. Leegstand kan dan
weer leiden tot onverwachte problemen zoals kraak en inbraak in het horecagedeelte en de
rest van het gebouw; met verpaupering als gevolg.
2. Kanttekening bij noodzaak sanitaire ruimte
 De overnachtingsfaciliteit zal wellicht gunstig zijn voor met name horeca-ondernemers in de
omgeving,maar dzz wordt zeer betwijfeld of een extra sanitaire voorziening in de haven
bijdraagt in de aantrekkingskracht op de haven voor botenbezitters. De meeste sloepen en
zeilboten hebben immers een toilet aan boord en horeca-ondernemers dienen zelf
toiletfaciliteiten aan te bieden; ook voor de horeca op de benedenetage van de woontoren is
daarin voorzien en passanten kunnen daar uiteraard – in combinatie met consumptie - gebruik
van maken. Als de gemeente van de haven een zogenaamde “passantenhaven” wenst te
maken, hetgeen in de watersport betekent dat er overnacht mag worden, legt dit haar niet
automatisch de verplichting op daarvoor extra sanitaire voorzieningen aan te bieden. Gelet
op de verwachte omvang van het aantal passanten lijkt dat zelfs wat overdreven en een
kostbare zaak. Indien het college vasthoudt aan deze koppeling, en B&W deze wens
overnemen, adviseren wij deze sanitaire voorzieningen elders te creëren of, indien dit niet
mogelijk is, af te zien van de term passantenhaven
- Enthousiast over ontwikkeling van de Haven van Heemstede
- Goed initiatief, mooi uitgewerkt, aantrekkelijke materialen gebruikt met oog voor detail
- Ik hoop dat het plan in 2018 wordt gerealiseerd
- Is het VTO ook voornemens om wijzigingen aan te brengen aan het einde van de waterpartij
eindigend aan het Wilhelminaplein gelegen tussen het Waterpark en het Waterhof?
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Samenvatting:
1. Ontwerp positief. Zorgen om randvoorzieningen om overlast voor de omgeving te voorkomen;
m.n. adequate afvalvoorziening. Nu laten passanten regelmatig los vuilnis of vuilniszakken
naast afvalcontainers aan de van der Eijndekade worden geplaatst. Troep voor omwonenden
en voor intensieve bestrijding van meeuwenoverlast voor het Waterhof gebied is dit volstrekt
ongewenst. Verzoek om afvalvoorziening passantensteiger en sloepensteiger incl.
glasafvalvoorziening. Geldt tevens voor (sanitaire?) voorzieningen voor passanten en bij
nachtverblijf.
2. Bestemmingsplan staat geen festiviteiten toe. Dat betekent dat de inrichting er wel geschikt
voor kan zijn, maar dat voor elke “activiteit of festiviteit” ontheffing zal worden afgegeven.
3. Aandacht vaartuigen kerkhof Haven Heemstede naast het wegslepen van enkele reeds
practisch gezonken boten in de haven en door weersinvloeden nog verder verslechterd.

1.

2

-

De ruimte rond de woontoren is geen eigendom van de gemeente.
De sanitaire voorziening wordt verplaatst naar de lager gelegen
wallekant aan de havenzijde aan de Havenstraat.
Wij zijn van mening dat een sanitaire ruimte van belang is voor het
slagen van het plan omdat het overlastsituaties voorkomt.

Het gebied achter de Zwaaihavenbrug is niet in het ontwerp
meegenomen. In het originele plan van het burgerinitiatief het
Havenlab is dit gebied wel opgenomen in het ontwerp. In het
bestuurlijk behandel voorstel dat de Commissie Ruimte heeft
behandeld is opgenomen dat van dit gebied in een apart project
wordt gemaakt.

In het plan van de haven is voldoende rekening gehouden met
afvalvoorziening door op meerdere plaatsen afvalbakken te
plaatsen. Sanitaire voorzieningen zijn in het voorstel opgenomen.
2. Incidentele evenementen hoeven niet in het bestemmingsplan
worden opgenomen
Evenementen zijn er in verschillende soorten en maten. Dit geldt
ook voor locaties waar evenementen gehouden worden. Een
sloepenconcert (kortdurend en incidenteel) is anders dan 2 weken
kermis (langere termijn, veel bezoekers en luide muziek). Per geval
verschilt ook het effect op de omgeving. Bij een evenement met
een kortdurend en incidenteel gebruik van een perceel is het
bestemmingsplan geen belemmering. Een dergelijk evenement
heeft geen structurele invloed op de woonkwaliteit.
Er is hier sprake van incidentele en geen langdurende
evenementen. Het zal waarschijnlijk ook niet veel zijn, wellicht 2
per jaar. De Algemene Plaatselijke Verordening(APV) regelt in dat
geval de vergunning voor het evenement. Voorkomen moet worden
dat zaken dubbel geregeld worden. Dus hoeft er in het
bestemmingsplan geen regeling te worden opgenomen.

Voor standplaatsen ( ambulante horeca) moet een
omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan
worden verleend
De APV regelt vergunning voor standplaatsen (alcohol niet
toegestaan!). Alle vaste, mobiele (geen gebouw) standplaatsen (of
het nou horeca is of iets anders) moeten geregeld worden in het
bestemmingsplan (of met een omgevingsvergunning).
Voor het innemen van een “incidentele” standplaats – geen vast
ritme van innemen standplaats – kan volstaan worden met een
standplaatsvergunning conform APV.
3. Er wordt een havenverordening opgesteld die eisen kan stellen aan
de kwaliteit van de vaartuigen
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Verseon 701800
(inloopavond)

Verseon 702166

6

Verseon: 702156

1. Wij zouden graag meer inzichtelijk krijgen in hoeverre de geplande bootverhuur en
rondvaartboot activiteiten de parkeerdrukte vergroten en wat de geplande oplossing hiervoor
is.
2. Meermalen hebben wij aangegeven dat dit van belang is voor de praktijkvoering
3. Wij behandelen veel ouderen en minder-validen. Parkeren dicht bij de praktijk is erg belangrijk
net als voldoende ruimte voor taxi’s/ busjes om in- en uit te stappen.
4. Ook trailers van boten en auto’s van mogelijke boorhuurders kunnen het parkeerprobleem op
de Industrieweg vergroten. Een oplossing zou zijn om deze op de Nijverheidsweg te laten
parkeren
5. Ten aanzien van de botenverhuur: er is aan de waterkant een beperkt aantal openbare
parkeerplaatsen beschikbaar. Er staat nu een botenhelling gepland in het ontwerp. Hoeveel
parkeerplaatsen kost dit? Komen hier parkeerplaatsen voor terug? Ook kan er beperkt worden
geparkeerd in het deel van de Industrieweg dat haaks staat op de haven, wegens parkeren op
de step van ondernemers daar en het in- en uitrijden
6. Als er nu botenverhuur gaat plaats vinden, dan zullen velen toch met de auto komen. Dat
mensen allemaal op de fiets dan wel lopend komen gaat niet gebeuren.
7. Waar laat men hun trailer
8. Voor het huidige bestemmingsverkeer is het noodzakelijk dat er voldoende parkeerplekken
blijven bestaan. Dat is ook basis geweest voor de vergunning. Wij hebben op eigen terrein
parkeerplaatsen moeten aanleggen
9. Hoe garanderen jullie voldoende parkeerplekken voor de reeds aanwezige woningen en
bedrijven en hoe wordt overlast van geparkeerde fietsen tegengegaan?
10. Ik ontvang graag het parkeertellingenonderzoek en de parkeerbalans
Samenvatting:
1 Hulde aan de inzet van betrokkenen die zijn geformeerd in het Havenlab, jammer dat het lijkt
alsof er daarnaast niets meer mag gebeuren
2 Recentelijk heeft er een prachtig initiatiefplaats gevonden in de haven van Heemstede door Fa
Heems met het tijdelijk plaatsen van een prachtige, royale fontein. Een fontein passend bij
Heemstede, met allure, waar ze in Haarlem op de Grote Markt nog een puntje aan kunnen
zuigen…. Vol lof was men dan ook in Heemstede en op de sociale media over de fontein en
dit initiatief, behoudens een verdwaalde bureaucraat, die toch meende dat het allemaal niet
zomaar kan met positieve initiatieven die breed worden gedragen door de bevolking.
3 Graag dien ik hierbij dus nogmaals als inwoner van Heemstede (nadat het politieke apparaat
een poging van HBB heeft afgeschoten) het verzoek in om een royale fontein op te nemen in
de plannen van het Havenlab.
4 Kosten nog moeite worden gespaard dus in het financieel vlak zal het geen probleem zijn.
5 Vaartechnisch mag het geen probleem zijn om om een fontein heen te varen, is dat het wel
dan is je boot te groot voor de haven of ben je niet vaarkundig genoeg. Uiteraard heb ik mijn
luisterend oor bij menig sloepbezitter in Heemstede uitgestoken.
6 Slechts uitgaan van de mensen met een boot geeft een hiaat in de participatie weer, wat
vinden immers bewoners, wandelaars en fietsers van de haven zonder fontein en met een
fontein. Ook toeristen en fotograven zijn blij met een fontein om mooie plaatjes op lokatie te
kunnen schieten (en zoveel hotspots heeft Heemstede (nog) niet!).
7 Betreffende participatie vraag ik mij af of deze trajecten ingezet worden om te luisteren of om
achteraf te kunnen zeggen “ ja maar toen kon u reageren…..”. Een betrokken overheid zou
naar mijn mening altijd moeten luisteren, ook op de sociale media, en ook als er een partij is
dit dit wel overneemt als voorstel….

1

De boothelling is uit het plan van de haven is verplaatst naar de
Ringvaartlaan. De overzichtelijke verkeersituatie aan de
Industrieweg blijft hierdoor in stand. Vanwege de verplaatsing is er
geen sprake meer van geparkeerde trailers en de daarbij horende
parkeeroverlast. Het niet opnemen van de botenhelling in de Haven
is in strijd met het ontwerp en vastgestelde plan van het Havenlab.
Hierbij dient te worden opgemerkt dat het opnemen van de
botenhelling in het ontwerp en plan van het Havenlab de enige van
tevoren door de Gemeente opgelegde eis was aan het Havenlab.
Voor het overige had het Havenlab geen restricties vooraf van de
Gemeente meegekregen’.
2 Voor iedere activiteit is voldoende parkeerplek nodig, ook voor
botenverhuur. Dit is meegenomen in de parkeerbalans
10 De parkeerbalans en het parkeertellingenonderzoek zal ik u
toesturen.

3

4

7

Wij vonden de fontein tijdens de opening van Heems ook erg leuk
in de haven. Er is ook door de raad gevraagd wat het zou
betekenen om de tijd dat de fontein in de haven zou staan uit te
breiden. De raad vond de kosten uiteindelijk te hoog en heeft
besloten de aanwezigheid van de fontein niet te verlengen
Een fontein past ruimtelijk niet in het huidige ontwerp van de
haven. De mond van de fontein is dan misschien wel klein, waar
omheen gevaren kan worden, maar de waterkolom is vrij breed.
Daar is geen ruimte voor. Daarnaast maakt een fontein bij wind het
voetgangersgebied, steigers, ligplaatsen en terras van de horeca
nat. Dit is niet wenselijk. Overigens zijn er ook omwonenden die
helemaal geen fontein wensen. Zij ervaren veel overlast van het
geluid. Dit hebben zij ook kenbaar gemaakt toen de fontein van
Heems in de haven stond.
De uitwerking van het ontwerp is een gevolg van een door het
Havenlab zeer zorgvuldig uitgevoerd participatieproces. Niet alle
ingediende suggesties van inwoners konden door het Havenlab in
het plan worden meegenomen. Daar is geen ruimte voor. Wij
hebben het ingediende ontwerp uitgewerkt en ter inzage gelegd. Er
zit geen fontein in het ontwerp van Havenlab. Wij hebben gekeken
of er eventueel binnen het voorliggende ontwerp een mogelijkheid
bestaat om een fontein te realiseren. Maar dat is ook niet mogelijk.

7

Verseon: 701793
(inspraakavond)
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Verseon: 702061

Plaats sanitair passantenhaven niet in zicht bewoners nr. 45 t/m 47
Horeca: gaarne rekening houden met beperkt aantal parkeerplaatsen
Hebben bewoners Havendreef die geen eigen ligplaats hebben voorrang op een vaste
ligplaats in de haven?
Jammer dat deze avond in de krokusvakantie plaatsvindt, omdat veel nieuwe bewoners op
vakantie zijn

Samenvatting:
1. De watersportvereniging VSW heeft met de gemeente een erfpachtovereenkomst voor het
beheren en onderhouden van 2 jachthavens: van Merlenhaven en haven bij Spaarneborgh.
2. Spaarneborgh haven heeft zelf in de nabijheid weinig voorzieningen, daarom hebben wij in
2014 voorgesteld om op het terrein tussen de haven en de Spaarneborgh bebouwing een
gebouw te realiseren. Wij hebben zelf geen toestemming voor toiletruimte gekregen.
Gemeente doet het vervolgens zelf wel. Dat geeft willekeur aan.
3. Concurrentie en inkomstenderving voor de vereniging
4. Bezwaar tegen watersporthaven, beter aanloophaven
5. Gemeente had bij afweging van de belangen de havens erbij moeten betrekken hoe wel
elkaar kunnen versterken (bijv. brug over de Zandvaartkade en overleg over toilet bij
Spaarneborghaven)
6. Het realiseren van uw haven zal zeker meer dagjesmensen aantrekken. Zoals eerder aan
uw afdeling Handhaving gemeld, constateren wij regelmatig overschrijding van de
vaarsnelheid in het Heemsteeds kanaal. De golfslag van de boten veroorzaakt overlast bij
de boten in onze haven. Verzoek om handhaving.

1
2
3
2.

3.

4.
5.

6.
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Verseon: 702010
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Verseon: 701761
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Verseon: 701794
(inloopavond)
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Verseon; 701795
(inloopavond)

1. Plaats reddingsmiddelen (reddingsboeien voorzien van werplijn) i.v.m. redden drenkelingen
en beperkten i.v.m. ramp (hellingbaan)
2. Toiletvoorzieningen rolstoeltoegankelijk voor passanten (dag en nacht, bezoekers,
personeel mobiele horeca). Diverse plannen Havenlab zullen vallen of staan met de
aanwezigheid van dergelijke toiletvoorzieningen (nachtverblijf, botenverhuur, rondvaarten en
activiteiten)
1 Wil graag in aanmerking komen om vanuit de haven rondvaarten te verzorgen. Hiervoor is
nodig: walstroom, water (ook in de winter), afscherming tegen vandalisme en inbraak.

1

1

1

Bushalte Dreef/Olijfhoek A.U.B. verplaatsen voor de bocht. Bij ESSO busbaan uitrit maken.
Dan kan met nw Havenlab er ruimte komen voor vrijliggende fietspad. Planning is nu te krap
met optrekkende bus. Nw situatie geen uitvoegende bussen in bocht met druk verkeer. Vrije
doorgang bus door busbaan bij verkeerslicht.
1. Parkeerplekken aan het begin van de Havenstraat zorgen voor gevaarlijke situaties (ook in de
huidige setting). De hoek is erg onoverzichtelijk. Daarnaast is er geen rekening gehouden met
een laad- en losplek voor Heems.
2 Fietsers richting Hageveld maken gebruik van de ventweg en er zijn regelmatig (bijna)
aanrijdingen.
3 Parkeerplaatsen aan de huizenkant van de havenstraat schijnen met koplampen direct in de
huiskamers. Een voorziening om dit tegen te gaan is essentieel.
4 De stoep moet breed genoeg blijven voor rolstoelen en kinderwagens. Advies zou zijn om in
het deel van de havenstraat 43-49 aan de huizenkant geennieuwe parkeerplaatsen de creëren

2
1

Er wordt rekening gehouden met het uitzicht vanuit de woningen
aan de Havenstraat
De parkeerplekken van de horeca zijn verwerkt in de parkeerbalans
van bouwplan Havendreef en maken geen onderdeel uit van dit
plan.
Bewoners van Havendreef zonder eigen ligplaats hebben geen
voorrang op een ligplaats ten opzichte van andere inwoners van
Heemstede
We zijn niet tegen voorzieningen op de Spaarneborghaven. Maar
het moet planologisch wel inpasbaar zijn. Hetzelfde geldt overigens
voor de gemeente haven. De stedenbouwkundige overwegingen
die destijds hebben geleid tot afwijzing van het verzoek om de
toiletgebouw tussen de haven en de bebouwing van Spaarenborgh
haven te plaatsen die gelden nog steeds. We zien kansen voor een
drijvende sanitaire voorziening in de Spaarneborghaven.
De liggelden van de nieuwe haven voor zowel passanten als vaste
ligplaatsen zijn hoger dan die van Van Merlenhaven en de
Spaarneborghaven. Van directe concurrentie is dus geen sprake.
Daarnaast wordt een controle uitgevoerd in het kader van de regels
van het ACM. Een gemeentelijke haven die Heemstede op het
sloepennetwerk is aangesloten trekt mogelijk ook nieuwe
passanten voor de Spaarneborghaven.
Er wordt gekozen voor de mogelijkheid tot overnachten en voor het
creëren van vaste ligplekken.
Het proces met het Havenlab is in alle openheid gevoerd. Er was
voor een ieder de kans om zijn belangen kenbaar te maken of zijn
suggesties in te brengen. Er is ook contact geweest met de
vereniging waarbij gevraagd is of de vereniging het beheer van de
haven van Heemstede erbij wil nemen. Dat wilde u niet. Wellicht is
er in de toekomst de mogelijkheid om door samenwerking en
kennisdeling onze beide havens te versterken
Dat is inderdaad een aandachtpunt. Nautisch beheer van de
vaarwegen, waar handhaving te water onder valt, moet
georganiseerd worden.
De haven is voorzien van drenkelingentrappen. Het plaatsen van
reddingsboeien is een goede aanvulling op de
veiligheidsmaatregelen in de haven. Dit zal worden meegenomen.
Rolstoeltoegankelijkheid is een belangrijk ontwerpuitgangspunt in
dit plan. De hele haven is bereikbaar voor rolstoelen. Dit wordt
doorgezet in de bereikbaarheid van de toiletvoorzieningen.
Wat leuk dat u interesse heeft. Het is alleen niet mogelijk de
ligplaats voor de rondvaartboot ’s-nachts af te schermen tegen
inbraak. Daar is de locatie die gereserveerd is in het plan niet
geschikt voor. De rondvaartboot is wel van harte welkom om
overdag aan te meren. Hierover kunnen gesprekken gevoerd
worden.
Uw zienswijze is van toepassing op een gebied buiten de grenzen
van dit project en het kan daardoor niet worden meegenomen.

1. De parkeerplekken aan de huizenkant van de Havenstraat komen
niet voort uit de plan voor de haven, maar zijn overgenomen uit het
vastgestelde inrichtingsplan van bouwplan Havendreef. In het plan
van Havendreef is goed gekeken naar de verkeerveiligheid en de
vereiste afstand ten opzichte van de kruising.
Bezorgingen voor Heems kunnen plaatsvinden op eigen terrein, of
– indien het een grote vrachtwagen betreft – op de ventweg. Deze
ventweg wordt zo uitgevoerd dat er voldoende passeerruimte
overblijft bij een levering.

5
6
7
8

voor de veiligheid en overzichtelijkheid. En ook om de uitrit van Heems voor auto’s het zicht
vrij te houden.
Breedte van de straat moet breed genoeg zijn om 2 auto’s makkelijk langs elkaar te laten
passeren en ook rekening te houden met vrachtauto’s voor de bevoorrading van Heems.
Parkeerplaatsen wellicht verplaatsen naar hellingbaan en trappartij P.D.
Aantal parkeerplaatsen aan huizenkant van de Havenstraat is m.i. niet reëel. Zo veel plek is er
niet.
Wij hebben al diverse ontwerpen gezien, op welk ontwerp wordt nu “een klap” gegeven??
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Verseon: 701796
(inloopavond)
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H.G. Cluwen
Waterhof 53
Dhr. G. van Dee
Waterhof 62
H.J. Krüger
Hendrik de Keyserlaan
6

Verseon 701797
(inloopavond)
Verseon 701798
(inloopavond)
Verseon 701799
(inloopavond)

Havendreef B.V.

Verseon: 701970

16
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- Mooi plan, ruimte wordt mooi benut en krijgt een beter aanzien
- Aandachtspunten:
1. Parkeergelegenheid omwonenden (dreef + havenstraat). Parkeervergunningen wellicht aan
te bevelen.
2. mobiele horeca, vrees voor overlast c.q. zwerfvuil. Het moet geen kermis worden
3. Laad/los probleem Heems
4. Positief dat parallelweg berijdbaar blijft voor uitgaand verkeer woonwijk
5. Overnachten in Haven veroorzaakt misschien overlast o.a. door hangjongeren of
booteigenaren Tribune nodigt uit tot nachtelijke samenscholing

2. Fietsen op de ventweg is toegestaan. We kunnen het niet
onmogelijk maken dat fietsers gebruik maken van infrastructuur die
onder andere voor hen bedoeld is. Bij het gebruik van de weg ligt
er ook een verantwoordelijkheid bij de weggebruiker zelf om zich
verkeersveilig te gedragen.
3. De inrichting van de huizenkant van de Havenstraat is niet
gewijzigd ten opzichte van het vastgestelde plan Havendreef. In dit
plan van havendreef zijn hagen opgenomen aan de kopse kant van
de parkeervakken. Dit om inschijnen van koplampen te beperken.
4. De breedte van het trottoir en het aantal parkeerplaatsen aan de
huizenkant is niet gewijzigd ten opzichte van het vastgestelde plan
Havendreef. Zowel trottoirbreedte als de afstand van de
parkeerplaatsen ten opzichte van de kruising zijn conform de
richtlijnen
5. Rijbaan is breed genoeg voor het passeren van twee voertuigen.
6. Parkeerplaatsen ter hoogte van de trappartij is niet gewenst. De
visie van het Havenlab is geweest dat hier evenementen gehouden
kunnen worden. Ook de openheid en een gevoel van een pleintje
of plek waar het prettig is te verblijven hort bij de visie van het
Havenlab. Parkeerplaatsen passen daardoor niet op deze locatie.
7. Aantal parkeerplaatsen aan de huizenkant van de Havenstraat is
niet gewijzigd ten opzichte van het vastgestelde plan Havendreef.
8. Het Ontwerp van de haven ligt nu officieel ter inzage en zit in het
bestuurlijk traject om te worden vast gesteld.
1. Parkeervergunningen worden in Heemstede alleen afgegeven in de
stationsomgeving.
2. Daar wordt rekening mee gehouden. Er worden veel afvalbakken
geplaatst en een kermis is niet het beeld dat gewenst wordt.
3. Bezorgingen voor Heems kunnen plaatsvinden op eigen terrein, of
– indien het een grote vrachtwagen betreft – op de ventweg. Deze
ventweg wordt zo uitgevoerd dat er voldoende passeerruimte
overblijft bij een levering.
5 Overnachting wordt juist mogelijk gemaakt om de orde beter te
kunnen handhaven. Daarnaast is in de plannen opgenomen om
extra handhaving in te huren om het toezicht in de haven op het
gewenste niveau te brengen. De mogelijkheid tot overnachting zat
niet in het plan van Havenlab.

-

Graag goed restaurant

-

Prima! Snel uitvoeren!

-

Graag zou ik zien dat de gemeente Heemstede in navolging van Haarlem het elektrisch varen
zou bevorderen, bijvoorbeeld door bij de loting voor een ligplaats elektrische boten voorrang te
geven of een korting op het liggeld.

Samenvatting:
1 Uitvoering steigers:
Ten aanzien van de steigers langs de Ankerkade zijn een aantal aspecten toegevoegd, die
eerder niet door de gemeente aan havendreef B.V. zijn meegegeven als eisen en die geen
onderdeel uitmaakten van het definitief stedenbouwkundig ontwerp van Hosper. Het gaat om:
1. Verbreding van de steiger tbv passeren van rolstoelen en kinderwagens,
2. Uitklimvoorzieningen
3. Roosters onder de steigers
4. Verlichting langs de steiger
5. In het kader van duurzaamheid worden aspecten genoemd die niet aan Havendreef B.V.
zijn meegegeven ten tijde van het sluiten van de anterieure overeenkomst. Het enige dat
Havendreef B.V. destijds meekreeg als randvoorwaarde was, dat er geen hout mocht

Dat zouden wij ook graag willen, maar daar hebben wij als gemeente geen
invloed op.
De haven wordt ingericht op toekomstig elektrisch varen. Van voordeel bij
loting of een korting op het liggeld lijkt ons geen verstandige optie. Er zijn
maar 19 ligplaatsen beschikbaar. Een elektrische boot is nog erg kostbaar
en de haven moet een voorziening zijn voor alle Heemstedenaren.
- Punt 1 tot en met 3 maken onderdeel uit van de gesprekken die
gevoerd worden in het kader van de overeenkomst tussen
gemeente en Havendreef B.V.. De inhoud van de punten 1 tot en
met 3 moet onderdeel uit blijven maken van die gesprekken.
4. De sanitaire voorziening wordt verplaatst naar de lager gelegen
wallekant aan de havenzijde aan de Havenstraat.
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worden toegepast in de openbare steiger. Voor de steiger bestond geen gemeentelijk
Programma van Eisen.
Op de presentatietekening van Maters en de Koning d.d. 2 november 2017 (bijlage bij
collegebesluit) zien wij nog een aantal extra voor ons nieuwe aspecten in het door Havendreef
B.V. aan te leggen deel van de openbare steiger:
1. De traanplaat overgang van de steiger naar de vingerpieren
2. De hijsvoorziening in de steiger
3. Een waterpunt
Ligplaatsen achter de 14 terraswoningen aan de Ankerkade:
Tussen de gemeente en Havendreef B.V. is in de anterieure overeenkomst vastgelegd dat de
bewoners van de 14 terraswoningen het exclusief recht krijgen op een ligplaats. In het
collegebesluit d.d. 21 november 2017 wordt vermeld dat het recht wordt mee verkocht met de
woningen en dat dit de verplichting voor de woningeigenaren met zich meebrengt om de
ligplaatsen te huren
Havenstraat: graag vragen wij aandacht voor de aansluiting van het door de gemeente aan te
leggen deel van de openbare ruimte en het deel dat door Havendreef B.V. wordt aangelegd.
Wij lezen in het stuk (op pagina 3) dat de loopsteiger op het zelfde niveau komt als het
verlaagde terrein langs het water. Het is ons niet helder of dit nu naadloos aansluit op de
plannen van Havendreef. Graag stemmen wij hierover nader af.
Toilet- en douchevoorziening: In het collegebesluit wordt een wens uitgesproken dat, indien
nachtverblijf in de haven wordt toegestaan, er een douche- en toiletvoorziening gerealiseerd
zal worden met een voorkeurslocatie tegen de woontoren van plan Havendreef aan. Graag
wijzen wij de gemeente erop dat deze wenslocatie zich op particulier terrein bevindt in
eigendom bij de Vereniging van Eigenaars (VvE). Dat kan dus niet zonder toestemming van
en overeenstemming met deze eigenaren. Een eerste ledenvergadering van de VvE is nog
niet gepland.

Buiten de termijn binnengekomen inspraakreacties met beantwoording
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(Terraswoning nr. 52)
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Verseon: 707698
17 juli 2018

Hierbij spreek ik mijn zorgen uit over de geplande boothelling aan de nieuwe Haven van Heemstede.
Mijn argumenten zijn als volgt:
1. Deze locatie zal zeer veel verkeershinder ondervinden. Direct in het verlengde van de Industrieweg,
midden op de weg.
2. Gigantische parkeeroverlast voor de bedrijven door de week, maar ook in het weekend. Nooit
vergeten dat daar toch nog een aantal mensen wonen die juist hun visite en activiteiten in het
weekend plannen. De hele dag auto’s en trailers voor de deur is hinderlijk en het ziet er met zo’n
mooie haven ook niet uit.
3. Komen er door de uitvaart van de helling niet veel ligplaatsen te vervallen, is de haven in zijn
nieuwe opzet daar niet te klein voor?
4. Is de boothelling hier ook geen belemmering bij het verder ontwikkelen van het Industrieterrein.?
5. Wie controleert de toegang, is die voor Heemstedenaren?
6. Wat kost zo’n helling?
7. Zijn er geen betere plekken/alternatieven.?

1

Met interesse heb ik de plannen voor de haven van Heemstede en de ligplaatsen voor de
terraswoningen bekeken. Ziet er mooi uit !

1. De ligplaatsen zijn door een door het Havenlab ingehuurd
havenontwerper ingetekend en van maatvoering voorzien
(boxbreedte 3,29 meter). Dit is door ons gespecialiseerd
ingenieursbureau nagekeken. We zullen naar aanleiding van uw
opmerking de maten nogmaals controleren. Indien dit toch net te
krap is dan wordt de boxbreedte iets groter gemaakt. Er wordt
verder geen verandering aangebracht in de ligging van de
aanlegplaatsen.
2. Het is de bedoeling geweest om de bewoners van de
terraswoningen een eigen ligplaats achter de woningen te geven.
Dit betekent niet dat iedere ligplaats letterlijk achter de woning van
de eigenaar ligt, maar wel ongeveer. De bedoeling is dat wanneer
er tussen de hoogbouw en de terraswoningen door gekeken wordt,

Ik heb een van de terraswoningen gekocht en ben daarom natuurlijk even gaan inzoomen op de
ligplaatsen die voor deze woningen zijn bedoeld.
1. Ik meen in de tekening aangegeven te zien dat de ligplaatsen geschikt zijn voor een boot van
max. 7,5 meter lang en 2,5 meter breed.
Die lengte lijkt me prima, veel sloepen hebben ongeveer deze afmeting. Maar de breedte lijkt me een
tikje krap in relatie met de lengte. Zeker ook omdat je toch ook stootwillen wil hangen naast de boot
om te beschermen tegen de steiger. Wat voorbeelden van gangbare sloepen:
- Seafury 730 Comfort : lengte 7,30; breedte 2,76 m
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De boothelling is uit het plan van de haven is verplaatst naar de
Ringvaartlaan. De overzichtelijke verkeersituatie aan de
Industrieweg blijft hierdoor in stand. Vanwege de verplaatsing is er
geen sprake meer van geparkeerde trailers en de daarbij horende
parkeeroverlast. Het niet opnemen van de botenhelling in de Haven
is in strijd met het ontwerp en vastgestelde plan van het Havenlab.
Hierbij dient te worden opgemerkt dat het opnemen van de
botenhelling in het ontwerp en plan van het Havenlab de enige
vantevorenen door de Gemeente opgelegde eis was aan het
Havenlab. Voor het overige had het Havenlab geen restricties
vooraf van de Gemeente meegekregen’.
De geplande botenhelling is de vervanging van de door de
bouwontwikkeling vervallen helling. De geplande botenhelling is
door iedereen te gebruiken. Er is geen controle bij de helling. Dat
was bij de botenhelling aan de Kanaalweg ook niet het geval.

-

Seafury 725 Tender Hawker: lengte 7,25m ; breedte 2,68 m
Stormer Lifeboat 75: lengte 7,5 m; breedte 2,5m

Maar de oplossing heb ik ook al!
Als ik naar de tekening kijk, dan zie ik dat de meest linkse (zuidelijkste) ligplaats niet loopt tot “de grens
/ gevel” van de zuidelijkste terraswoning. Dus er is wel ruimte om de ligplaats “boxen” wat breder te
maken door de boxen wat naar links / zuiden uit te schuiven. Bovendien resulteert er dan ook in dat de
ligplaatsen meer voor de eigen woning komen te liggen dan nu getekend.
Oftewel: ik pleit voor iets bredere boxen zodat de boot er wat ruimer in kan liggen (incl. stootwillen). En
dan ook zodanig dat de box precies aan het terras van de betreffende woning ligt. En dan zou je ook
de schuine insteeksteiger ter hoogte van de doorgang tussen de twee terraswoningblokken breder
kunnen maken dan de andere / normale insteeksteigers, zodat mensen daarop even naar de
waterkant kunnen lopen. Lijkt me mooi / leuk / waardetoevoegend.
Alle drie punten kunnen gerealiseerd worden door de boxen iets naar links / zuiden te schuiven.
2. Natuurlijk heb ik me afgevraagd wat de reden is dat het nu zo getekend is. Ik kan me alleen
maar voorstellen dat dit is gedaan om ruimte te maken om een boot te kunnen laten afmeren
aan het stukje steiger tussen de zuidelijkste terraswoningen en de appartemententoren. Maar
als dat idd de reden is, dan is dat niet een goede reden want je kan eenvoudigweg dan van de
andere kant aan komen varen. Een beetje boten man/vrouw kan dit beamen.

het water zichtbaar is. De steiger in het verlengde van de Mastkade
moet ook leeg blijven in verband met de aanwezigheid van
overstorten. Daar is een bepaalde afstand vereist. Deze
randvoorwaarden zijn bepalend geweest voor de ligging van de
ligplaatsen.

