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1. Inleiding 

 

1.1 Aanleiding, doel en werkwijze 

Op 11 februari 2016 heeft Bureau DTNP in opdracht van het college haar eindrapport “Visie 
winkelcentra Heemstede” opgeleverd. Hierin is naast een visie voor behoud en versterking van de 
Heemsteedse winkelstructuur een aantal maatregelen voorgesteld ter uitvoering van de visie.  
In de vergadering van 29 september 2016 heeft de raad besloten om de visie van bureau DTNP 
integraal over te nemen en vast te stellen.  
 
De raad heeft verder geconcludeerd dat de door DTNP voorgestelde maatregelen een goed beeld 
geven van de mogelijke oplossingsrichtingen om de visie te realiseren, maar op onderdelen vragen 
om  nadere uitwerking. Dit om bij de uitvoering van de visie tot maatwerk te kunnen komen. 
De door DTNP voorgestelde maatregelen hebben vooral betrekking op de aspecten ruimtelijke 
ordening en verkeer. Enkele van de maatregelen hebben betrekking op overige aspecten. 
 
Als belangrijke randvoorwaarde voor de opstelling van de visie is steeds gesteld dat de betrokken 
stakeholders (winkeliers, pandeigenaren, omwonenden, belangenorganisaties, consumenten, 
gemeentebestuur) nauw bij dit proces moeten worden betrokken. Het is van belang dat ook bij de 
laatste stap van het proces, de vaststelling van de concrete maatregelen die uit de verbetervoorstellen 
van DTNP voortvloeien, zorgvuldige afstemming plaatsvindt met de betrokken stakeholders. 
 
In verband hiermee heeft het college in augustus 2016 het volgende uitwerkingstraject voorgesteld om 
te komen tot vaststelling van de visie en het opstellen van een uitvoeringsprogramma voor de 
Heemsteedse winkelcentra: 
- de raad stelt de visie, zoals verwoord in het eindrapport van DTNP, vast (is gebeurd in  

september 2016);   
- na de vaststelling van de visie wordt een uitvoeringsprogramma samengesteld, bestaande uit 

de drie clusters “Ruimtelijke Ordening”, “Verkeer” en “Overig” (zie voorliggend document); 
- per cluster worden de doelstellingen geformuleerd en de bijbehorende maatregelen en acties 

vastgesteld. De door DTNP voorgestelde verbetermaatregelen vormen daarbij de leidraad. 
Daar waar een onderlinge relatie tussen de verschillende maatregelen aanwezig is, wordt dit 
verband inzichtelijk gemaakt (zie voorliggend document); 

- de doelstellingen en de bijbehorende maatregelen en acties worden afgestemd met de 
betrokken stakeholders (deels gebeurd, brede consultatie volgt in maart 2017); 

- de raad geeft vervolgens zijn zienswijze (maart 2017) en stelt het uitvoeringsprogramma 
definitief vast (mei 2017). 

 
De raad heeft vervolgens in september 2016 ingestemd met het opstellen van een 
uitvoeringsprogramma conform het bovenstaande uitwerkingstraject, waarin de door DTNP 
voorgestelde verbetermaatregelen als leidraad dienen. 
 

1.2 Afstemming en draagvlak 

De meeste van de verbetervoorstellen van DTNP vragen om een nadere uitwerking, waarbij in veel 
gevallen een inventarisatie van de wensen van de betrokken ondernemers en winkeliersverenigingen 
gewenst is om tot een goed afgewogen pakket van maatregelen en acties te komen en waarbij soms 
nog eens kritisch moet worden gekeken naar het verbetervoorstel zelf. Denk bijvoorbeeld aan de 
verbetering van de bewegwijzering, parkeercapaciteit en verkeersveiligheid  en de opwaardering van 
de Binnendoor.  
Het is wenselijk om gezamenlijk te kijken naar het beoogde doel en de daarbij behorende concrete 
acties. Desgewenst kunnen afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld de verdeling van taken en 
verantwoordelijkheden en de planning van de uitvoering.  
 
Om tot een door alle stakeholders gedragen uitvoeringsprogramma te komen, is het volgende traject 
gevolgd. 
De door DTNP voorgestelde maatregelen zijn geclusterd in de categorieën “Ruimtelijke  
ordening”, “Verkeer” en “Overig” en voorzien van een formulering van de doelstellingen en concrete 
bijbehorende acties. Dit is tevens de agenda geweest voor het afstemmingsoverleg met de 
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ondernemers van de winkelgebieden Raadhuisstraat & Binnenweg, Jan van Goyenstraat en 
Zandvoortselaan-west. 
Voor elk van de drie winkelgebieden is een ondernemersbijeenkomst georganiseerd, waarin is 
gediscussieerd over de relevante maatregelen en waarin is geïnventariseerd of er nog aanvullende 
maatregelen moeten worden toegevoegd. Gezien de omvang van het winkelcentrum Raadhuisstraat 
& Binnenweg en de uitgebreidheid van de agenda, is voor dit winkelgebied bij wijze van tussenstap 
eerst ambtelijk en bestuurlijk overleg gevoerd over de gewenste maatregelen met WCH. 
 
Naast de overleggen met de ondernemers van de 3 winkelgebieden over de maatregelen is tevens 
met een afvaardiging van de ondernemers(verenigingen) een rondgang door het winkelgebied 
gemaakt. Doel van deze rondgang was het inventariseren van knelpunten en wensen voor wat betreft 
de inrichting van de openbare ruimte. De resultaten van dit traject zijn verwerkt in het voorliggende 
concept van het  uitvoeringsprogramma. 
 
Ook met andere stakeholders, zoals bijvoorbeeld de betrokken pandeigenaren in het noordelijke deel 
van de Binnenweg is gesproken over hun visie op de voorgestelde maatregelen. Om tot een breed 
gedragen definitief voorstel aan de raad te komen, wil het college nog 2 stappen zetten, te weten: 
-  een brede consultatie onder bijvoorbeeld  bewoners, winkelend publiek en betrokkenen uit de    

overige winkelgebieden. De intentie is om deze groepen niet uit te nodigen op het raadhuis, 
maar hen op te zoeken in de winkelgebieden zelf. De verwachting is dat op deze manier meer 
en ook gerichte informatie over hun wensen en zorgen wordt verkregen; 

- een bespreking van het concept-uitvoeringsprogramma in de commissie Ruimte om de visie 
van de raad op de te maken keuzes en dilemma’s te kunnen betrekken bij het definitieve 
voorstel. 

 
Overigens is naar de betrokken stakeholders nadrukkelijk gecommuniceerd, dat de inhoud van het 
uitvoeringsprogramma uiteindelijk wordt vastgesteld door de raad. Dit betekent dat de raad kan 
besluiten om het voorgestelde uitvoeringsprogramma op onderdelen te wijzigen. 
 

1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 worden de kernwaarden en uitgangspunten voor de verschillende winkelgebieden 
aangegeven (waarin kenmerken de winkelgebieden zich en welke rol spelen zij voor Heemstede en 
de regio). Vanuit dit perspectief wordt in de hoofdstukken 3, 4 en 5 per cluster een overzicht van de 
voorgestelde maatregelen gegeven. Per voorgestelde maatregel is een factsheet opgesteld, waarin  
de volgende informatie is opgenomen: 
- de voorgestelde maatregel; 
- de doelstelling, die aan de maatregel ten grondslag ligt; 
- voorgestelde aanpak en uitwerking van de maatregel, ondersteund door kaart- en   

referentiemateriaal; 
- een overzicht van de kosten; 
- een uitvoeringsplanning op hoofdlijnen. 
Hoofdstuk 6 bevat de financiële onderbouwing van het uitvoeringsprogramma.  
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2. Kernwaarden en uitgangspunten voor de winkelgebieden 

 

2.1 Inleiding 

Om de meerwaarde van de maatregelen zo groot mogelijk te laten zijn, is het van belang om de 
onderliggende doelstelling voor elke maatregel helder te hebben. Hetzelfde geldt voor het perspectief 
van waaruit de maatregelen worden genomen. In verband met dit laatste zijn hieronder voor de drie 
belangrijkste winkelgebieden en voor de overige gebieden gezamenlijk de kernwaarden en 
uitgangspunten nog eens benoemd.   
 

2.2 Winkelcentrum Raadhuisstraat & Binnenweg 

Het winkelcentrum Raadhuisstraat-Binnenweg voorziet als belangrijkste winkelcentrum van 
Heemstede in de eerste plaats in de winkelbehoefte van de Heemstedenaren, maar heeft daarnaast 
een stevige regionale winkelfunctie voor inwoners uit de omliggende gemeenten en in sommige 
gevallen zelfs landelijke aantrekkingskracht. Dit heeft vooral te maken met het feit dat er geen sprake 
is van een dertien-in-een-dozijn-winkelcentrum, maar een winkelcentrum van bovengemiddelde 
kwaliteit met een groot aantal speciaalzaken. Deze brede variëteit aan speciaalzaken maken het 
winkelcentrum Raadhuisstraat & Binnenweg zeer aantrekkelijk voor de inwoners van Heemstede (als 
beste winkelstraat van Nederland) èn voor consumenten uit de hele regio. Het bestaansrecht van 
deze speciaalzaken is daarmee mede afhankelijk geworden van de bestedingen van consumenten 
van buiten Heemstede, die in de regel per auto naar het winkelcentrum van Heemstede komen. 
Het is van belang dat de uitwerking van de door DTNP voorgestelde maatregelen vanuit dit 
perspectief geschiedt, waarbij handhaving en waar mogelijk versterking van die bovengemiddelde 
kwaliteit en uitstraling de centrale doelstelling is.  
 
Kanttekening 
WCH is van mening dat de druk, die door de benoemde trends en ontwikkelingen wordt uitgeoefend 
op het winkelcentrum, vraagt om een totaalaanpak van alle maatregelen (“en-en” en niet “of-of”). Het 
college deelt die mening en zal zich hiervoor sterk maken bij de behandeling van het (concept-) 
uitvoeringsprogramma door de raad.  
 
Overigens is en blijft WCH van mening dat het herinvoeren van het 2-richtingsverkeer op het 
noordelijk deel van de Binnenweg van doorslaggevend belang is voor de borging van een goed 
functionerend winkelcentrum. Handhaving van 1-richtingverkeer wordt door WCH dan ook ten zeerste 
betreurd. Alle andere te nemen maatregelen, zoals deze in het onderstaande overzicht zijn vermeld, 
zijn op zijn minst “second best solutions” en leiden in de ogen van WCH niet tot een optimaal 
resultaat. 
 

2.3 Winkelcentrum Jan van Goyenstraat 

Het winkelcentrum Jan van Goyenstraat voorziet in de eerste plaats in de winkelbehoefte van de 
direct omliggende woonwijken en heeft in die zin een aanvullende functie ten opzichte van het 
winkelcentrum Raadhuisstraat & Binnenweg. Het winkelcentrum Jan van Goyenstraat kent een 
gezonde mix van detailhandel, dienstverlening en (ondersteunende) horeca. Deze mix komt 
langzamerhand wel onder druk te staan, doordat beëindiging van detailhandelsactiviteiten in veel 
gevallen wordt gevolgd door de start van niet-detailhandelsactiviteiten als dienstverlening en 
(ondergeschikte) horeca of combinaties van detailhandel en niet-detailhandel. Het behoud van een 
gezonde mix en het genereren van voldoende winkelbewegingen (traffic) zijn de belangrijkste 
uitgangspunten voor de toekomst van het winkelcentrum Jan van Goyenstraat. 
 

2.4 Winkelcentrum Zandvoortselaan-west 

Net als het winkelcentrum Jan van Goyenstraat voorziet het winkelcentrum Zandvoortselaan-west in 
de winkelbehoefte van de direct omliggende woonwijken. De relatie met het winkelcentrum 
Raadhuisstraat & Binnenweg is minder sterk dan bij het winkelcentrum Jan van Goyenstraat. Een 
substantieel deel van de klanten komt uit Aerdenhout. Het winkelgebied is bijna geheel gericht op food 
en bestaat voor het merendeel uit speciaalzaken met een bovengemiddelde kwaliteit. De visie van de 
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ondernemers is gericht op instandhouding van dit concept. Bereikbaarheid en parkeren zijn de 
belangrijkste thema’s voor de toekomst van het winkelcentrum Zandvoortselaan-west.  
 

2.5 Overige winkelgebieden 

Naast de genoemde winkelgebieden zijn er enkele kleinschalige clusters van ondernemers die 
hoofdzakelijk op de eigen onderneming zijn gericht en geen coherent centrum vormen. Het betreft 
Zandvoortselaan-oost, Wilhelminaplein-Camplaan en in mindere mate Glipperdreef en Valkenburger-
laan. Tenslotte zijn er in de Geleerdenwijk en de Rivierenwijk twee wijkgerichte supermarkten. Voor 
deze winkelgebieden zijn geen door DTNP specifieke maatregelen voorgesteld.  
In het afstemmingstraject met WCH is gevraagd om te  onderzoeken of voor de aangrenzende 
winkelgebieden als Valkenburgerlaan of Camplaan/Wilhelminaplein een stringenter vestigingsbeleid 
ten gunste van de Raadhuisstraat & Binnenweg gewenst is of juist niet. 
Het college ziet geen aanleiding voor concrete maatregelen voor de overige winkelgebieden, anders 
dan zorg dragen voor een “schoon, heel en veilig” winkelgebied. Naar aanleiding van de consultatie 
van de commissie Ruimte heeft overleg plaatsgevonden met de eigenaar van de Coöp-supermarkt bij 
De Glip over eventuele wensen voor extra groen in dit winkelgebied. Het resultaat is verwerkt in 
paragraaf 5.2.5. (Versterken ontmoeten en verblijven De Glip).  
Wanneer bij ondernemers uit de overige winkelgebieden de behoefte ontstaat aan andere concrete 
acties van de gemeente, dan zal uiteraard in overleg met hen worden gekeken naar de mogelijkheden 
daarvoor.   
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3. Maatregelen Ruimtelijke ordening 

 

3.1 Vestigingsbeleid detailhandel 

 
3.1.1 Vestigingsbeleid detailhandel Raadhuisstraat & Binnenweg 
 
Voorgestelde maatregel 
Vastleggen en handhaven van een helder en duidelijk concentratiebeleid door het vaststellen van de 
beleidsvisie, vertaling naar bestemmingsplannen en consequente handhaving. 
 

Doelstelling voor uitvoering 
Het concentratiebeleid (het concentreren van de winkelfunctie in de winkelcentra Raadhuisstraat & 
Binnenweg, Jan van Goyenstraat en Zandvoortselaan-west) moet voldoende zijn geborgd in de 
vigerende bestemmingsplannen. Bij afwijkings- of wijzigingsverzoeken moet deze lijn per verzoek 
worden bewaakt. 
 
Aanpak en uitwerking maatregel 
Er is geen aanleiding om de hoofdlijn van het ruimtelijk beleid voor het winkelcentrum Raadhuisstraat 
& Binnenweg (begrenzing winkelgebied, winkelfronten gericht op de winkelstraat, etc.) te wijzigen. 
Het bestemmingsplan “Centrum en omgeving” is hierop voldoende toegesneden. 
 
Wel is door WCH aandacht gevraagd voor 
een eventuele ongewenste wisselwerking 
met de aangrenzende winkelgebieden als 
Valkenburgerlaan of Camplaan/ 
Wilhelminaplein.  
Daarbij wordt vooral gedacht aan de vraag 
of voor de genoemde winkelgebieden een 
stringenter vestigingsbeleid (ten gunste van 
de Raadhuisstraat & Binnenweg) gewenst 
is of juist niet.  
 
Voor de overige gebieden, zoals 
Zandvoortselaan-oost of  De Glip, is 
ongewenste wisselwerking niet of 
nauwelijks te verwachten.  
 
Dit onderwerp zal nader worden uitgewerkt 
in een verkennende beleidsnotitie, met 
daarin voorstellen voor een eventueel 
vervolgaanpak. 
 
 
Overzicht kosten 
- 
 
Uitvoeringsplanning 
- Opstellen beleidsnotitie: 2

e
 helft 2017; 

- Aansluitend zal -afhankelijk van de resultaten van de verkenning- een uitvoeringsplanning voor het   
  vervolgtraject worden opgesteld. 
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3.1.2 Vestigingsbeleid detailhandel Jan van Goyenstraat 
 
Voorgestelde maatregel 
Vastleggen en handhaven van een helder en duidelijk concentratiebeleid door het vaststellen van de 
beleidsvisie, vertaling naar bestemmingsplannen en consequente handhaving. 
 

Doelstelling voor uitvoering 
Het concentratiebeleid (het concentreren van de winkelfunctie in de winkelcentra Raadhuisstraat & 
Binnenweg, Jan van Goyenstraat en Zandvoortselaan-west) moet voldoende zijn geborgd in de 
vigerende bestemmingsplannen. Bij afwijkings- of wijzigingsverzoeken moet deze lijn per verzoek 
worden bewaakt.  
Voor het winkelcentrum Jan van Goyenstraat hebben het handhaven van een goede mix van 
detailhandels-, dienstverlenende – en horecaondernemingen en het genereren van voldoende 
winkelbewegingen (traffic) de hoogste prioriteit. Samen met de winkeliers moet worden onderzocht 
welke bijdrage de gemeente kan leveren. Nadat hiervoor de kaders zijn vastgesteld, ligt het voortouw 
bij de betrokken winkeliers(vereniging). 
 
Aanpak en uitwerking maatregel 
Tijdens de bijeenkomst met de ondernemers van de Jan van Goyenstraat is uitgebreid over dit 
onderwerp gesproken. 
De kernboodschap van deze avond was:  

• zorg voor een optimale mix van ondernemers in dit winkelgebied; 

• zorg voor nieuwe ondernemers die een waardevolle bijdrage leveren aan de hoeveelheid 
bezoekers die de winkelstraat bezoeken (‘traffic’ genereren); 

• de gemeente speelt een grote rol bij het realiseren van een aantrekkelijk ondernemersklimaat 
door snel en adequaat te handelen;  

• leegstand moet zo snel mogelijk worden opgevuld maar wel voldoen aan de optimale mix en 
het genereren van traffic. 

De Winkeliersvereniging en de ondernemers zijn ook bereid om dit met de gemeente verder vorm te 
geven.  
 
Pilot verlichte regels winkelgebieden 
Afgelopen jaar heeft de pilot “verlichte regels winkelgebieden” plaatsgevonden in 12 gemeenten in 
Nederland. Een algemene conclusie is dat de nauwe samenwerking tussen ondernemers en 
bestuurders als zeer positief is ervaren (voor meer informatie over de pilot wordt verwezen naar het 
Platform 31-rapport “Pilot verlichte regels winkelgebieden”. 
 
De Jan van Goyen-
straat heeft een 
wijkgerichte functie 
voor met name de 
dagelijkse bood-
schappen en blijft in 
die functie enigszins 
tegen de verwachting 
is goed overeind. Om 
de genoemde redenen 
en de geschetste 
problematiek leent de 
Jan van Goyenstraat 
zich daarom goed voor 
een lokale pilot waarbij 
wordt verkend hoe  
meer in de geest van 
de regels kan worden 
gehandeld.  
Samen met de 
ondernemers wordt 
hiervoor een passend 
kader geformuleerd. 
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Gezien de specifieke opgave van het Winkelcentrum Jan van Goyenstraat, wordt vooruitlopend op de 
pilot tevens toegevoegde waarde gezien in de toepassing van een soepelere ruimtelijke afweging 
binnen de kaders van de huidige regelgeving voor een aantal lopende verzoeken. Daarbij gaat het 
om een mix van detailhandel en andere gebruiksfuncties (tuinarchitectuur of personal training) in een 
samenhangend bedrijfsconcept. Voor andersoortige verzoeken (inclusief verzoeken voor volwaardige 
horeca) wordt vooralsnog het huidige beleid gehandhaafd. 
 
Overzicht kosten 
- 
 
Uitvoeringsplanning 
- Verkenning met de ondernemers van de juiste mix van ondernemers: 2

e
 kwartaal 2017; 

- Beleidsnotitie “kaders verlichte regels winkelcentrum Jan van Goyenstraat”: 2
e
 helft 2017. 
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3.2 Herontwikkeling Binnendoor e.o. 

 
Voorgestelde maatregel 
Vergroten belevingswaarde Binnendoor, omgeving Blekersvaart en de brug richting Albert Heijn door 
herontwikkeling verouderd vastgoed, realisatie van een aantrekkelijke voetgangersbrug (er is geen 
aanleiding om van de huidige voetgangersbrug van de Binnendoor naar Albert Heijn tevens een 
fietsbrug te maken) en vergroenen van de Blekersvaart. 
 

Doelstelling voor uitvoering 
Ontwikkeling van een visie voor de omgeving van de Binnendoor, inclusief uitbreiding van de 
mogelijkheden voor terrassen, o.a. door een overkluizing van (een deel van) het noordelijk gedeelte 
van de Blekersvaart.   
  
Aanpak en uitwerking maatregel 
In 2016 hebben oriënterende gesprekken met de 
betrokken grondeigenaren plaatsgevonden. Hieruit is 
naar voren gekomen dat er op dit moment geen 
perspectief op een ontwikkeling, als door DTNP wordt 
geschetst, aanwezig is. Wel is er perspectief om op 
termijn het pad langs de winkels aan de Blekersvaart-
weg door te trekken naar de Binnendoor, in combinatie 
met het ontwikkelen van terrasruimte. Dit opent 
stedenbouwkundig gezien tevens de mogelijkheid om 
aan het pad het al ingezette principe van een 2

e
 

winkelfront in combinatie met een verdiepingslaag en 
een kap door te trekken. Hiervoor dient wel een 
ruimtelijke procedure te worden gevoerd. Het overleg 
hierover met de betrokken grondeigenaren wordt 
gecontinueerd.   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Huidige situatie                                                                            Verbinding naar de Binnendoor met tweede winkelfront 

 
 



13 
 

Daarnaast is door WCH voorgesteld om de Blekersvaart tot en met de Binnendoor te overkluizen. 
Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om een volwaardig ontmoetingsplein te maken en daarmee het 
noordelijk deel van het winkelgebied een flinke impuls te geven. De haalbaarheid van elk van deze 
opties hangt naast de kosten sterk af van de technische haalbaarheid. Hierover heeft overleg 
plaatsgevonden met het Hoogheemraadschap van Rijnland. Rijnland heeft aangegeven voor de 
gevraagde overkluizing geen watervergunning te zullen verlenen. De Blekersvaart is onderdeel van 
de hoofdwatergang. Rijnland is verantwoordelijk voor het onderhoud daarvan. Het onderhoud dient 
belemmeringsvrij te zijn en bij calamiteiten moet het gehele gebied toegankelijk zijn.  
Daarmee is een (gedeeltelijke) overkluizing geen optie.  
Overigens wordt gekeken naar de mogelijkheden tot kwaliteitsverbetering van de overkluizing en 
bruggen ter hoogte van de panden van Bart Smit/Blokker en de huidige Vomar. 
 
Overzicht kosten 
- Uitgangspunt is dat de realisatie van het pad naar de Binnendoor deel uitmaakt van de ontwikkeling    
  van het 2

e
 winkelfront met bovenwoningen. Vooralsnog wordt geen rekening gehouden met kosten     

  voor de gemeente.  
 
Uitvoeringsplanning 
- Vervolgoverleg met de betrokken grondeigenaren: 2

e
 helft 2017; 

Verdere planning is afhankelijk van het resultaat van het vervolgoverleg. 
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3.3 Regelgeving horeca en terrassen 

 
Voorgestelde maatregel 
Herijking van de regelgeving voor horeca en terrassen, gericht op het bieden van ruimte aan horeca.  
Realisatie van een goede terrassenregeling in een paraplu bestemmingsplan, herijking van de 
terrasregels van de APV en concentratiebeleid voor horeca en terrassen. 
 

Doelstelling voor uitvoering 
Versterken van de horeca-functie en een kwaliteitsslag in de segmentering en uitstraling van de 
horeca.  
 
Aanpak en uitwerking maatregel 
Voor deze maatregel wordt een gebiedsgerichte aanpak voorgesteld. Hierbij wordt onderscheid 
gemaakt in het winkelcentrum Raadhuisstraat & Binnenweg, de winkelgebieden Jan van Goyenstraat 
en Zandvoortselaan-West en overige gebieden met winkels en horeca.  
 
Raadhuisstraat & Binnenweg 
Voor het winkelcentrum Raadhuisstraat & Binnenweg, vallend binnen het huidige 
bestemmingsplangebied “Centrum en omgeving”, betreft de discussie over de vestiging en 
verspreiding van (hoogwaardige) horeca en al dan niet zonering van terrassen voor horeca. Ook gaat 
de discussie over het toestaan van gevelterrassen bij winkels met ondersteunende horeca. 
Uitgangspunt voor het horecabeleid is meer ruimte voor ondernemerschap. Het voorstel is om het 
maximumstelsel voor horecabedrijven (de volumeregeling) los te laten. Handhaving van de 
volumeregeling levert in de praktijk enkele haken en ogen op en draagt maar in beperkte mate bij aan 
de gewenste regulering en behoefte aan maatwerk. De terrassen worden overeenkomstig de huidige 
situatie toegestaan op die plaatsen waar voldoende ruimte voor terrassen bestaat. Het college zou 
graag het gesprek willen aangaan over de wijze, waarop de afscherming van de terrassen nu vorm 
heeft gekregen. Voor het overige kunnen bij winkels daar waar ruimte bestaat een gevelterrasje 
worden ingenomen. Het maakt daarbij niet uit of het maximaal toegestane aantal stoelen, zijnde 16, 
binnen of buiten staat.  
 
Jan van Goyenstraat 
Voor de Jan van Goyenstraat geldt dat zeer terughoudend wordt omgegaan met het toestaan van 
extra volwaardige horeca. Per geval wordt in het kader van een afwijkingsprocedure van het 
bestemmingsplan een aparte ruimtelijke afweging gemaakt. De huidige inrichting van de openbare 
ruimte geeft mogelijkheden voor terrassen. Het doel is dan ook in het bestemmingsplan terrassen 
Heemstede voor het hele winkelgebied een aanduiding voor terrassen op te nemen. Gelet op de 
maat van het trottoir zijn vooral gevelterrassen mogelijk. Er is daarbij ook de behoefte om de 
detailhandel de mogelijkheden van terrasvorming te geven t.b.v. de ondersteunende horeca. 
Handhaving van (de omvang van) terrassen is daarbij wel een aandachtspunt.  
 
Zandvoortselaan-west 
Voor de Zandvoortselaan-West laat de huidige inrichting van de openbare ruimte weinig ruimte voor 
terrassen. Afhankelijk van de inrichting van het trottoir is op een enkele plaats wel een gevelterras 
denkbaar. Ook voor de Zandvoortselaan-West wordt voorgesteld om in het bestemmingsplan voor 
het hele gebied een aanduiding voor terrassen voor horecabedrijven en winkels met ondersteunende 
horeca op te nemen.  
 
Overige winkelgebieden 
Voor de overige gebieden wordt voorgesteld om daar waar volgens het bestemmingsplan winkels en 
horecabedrijven toegestaan zijn een aanduiding voor een terras op te nemen. Nadere regels 
behorende bij de APV wijzen uit waar vervolgens een terras ingenomen kan worden. Vanuit 
verkeersveiligheid geldt een minimale vrije doorloopruimte. Dat betekent dat lang niet overal 
voldoende ruimte aanwezig is om een terras te kunnen exploiteren. Wel biedt het bestemmingsplan 
mogelijkheden om via inrichting van de openbare ruimte wel voldoende ruimte te realiseren om een 
gevelterras in te nemen.  
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Overig Heemstede 
Voor het overige grondgebied blijft de planologische situatie zoals die nu is. Per individueel geval 
vindt in het kader van een afwijkingsprocedure van het bestemmingsplan een ruimtelijke afweging 
plaats.  
In het bestemmingsplan wordt wel aangegeven onder welke voorwaarden een omgevingsvergunning 
verleend kan worden om van het bestemmingsplan af te wijken voor een terras.  
Overzicht kosten 
- 
 
Uitvoeringsplanning 
- vaststelling nota van uitgangspunten: september 2017 
- terinzagelegging ontwerp bestemmingsplan: november 2017 
- vaststelling bestemmingsplan: 1

e
 kwartaal 2018 

- aanpassing nadere regels terrassen: 1
e
 kwartaal 2018 
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3.4 Opwaardering IJzeren brug e.o. 

 
Voorgestelde maatregel 
Vergroten van de belevingswaarde van de IJzeren brug en de Zandvaart. Integrale opwaardering van 
de openbare ruimte op het kruispunt en de brug en creëren van mogelijkheden voor horeca. 
  

Doelstelling voor uitvoering 
In het westelijk deel van het plangebied is de horecapotentie reeds ingevuld.  
De invulling van de horecapotentie in het oostelijk deel van het plangebied is sterk afhankelijk van 
initiatieven van de betrokken ondernemers. Zo is bijvoorbeeld een horecaontwikkeling op het perceel 
Raadhuisstraat 98/98A alleen mogelijk bij een herontwikkeling van het pand. In het vigerende 
bestemmingsplan is in dat geval een onbebouwde zone opgenomen, waarmee ruimte voor een 
eventueel terras ontstaat. Overigens is rond het pleintje bij de dorpspomp op geringe afstand van de 
IJzeren brug een horecaplein gerealiseerd. 
  
Aanpak en uitwerking maatregel 
Huidige idee is om een vlak aan te leggen op het niveau halverwege de kadekant en het trottoir. Via 
een trap (en aanvullend een hellingbaan indien de steilheid van het talud hier ruimte voor biedt) kan 
deze dan worden bereikt vanaf het trottoir. Onderzocht wordt nog of de fietsnietjes aan de zuidzijde 
van de brug t.h.v. “De Bloemenhof” anders kunnen worden gerangschikt of dat deze worden 
verplaatst naar een plaats naast de hellingbaan/trap (ruimte langs trottoir is voor ca. 10 fietsen). 
Het vlak komt lager te liggen dan de rand aansluitend aan het trottoir, waardoor er een zitrand 
ontstaat. Op het vlak kunnen tafeltjes worden gezet als terras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schets A                                                                 Schets B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Locatie hoek Zandvaartkade/IJzeren brug 
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De aanleg van een pleintje van ca. 100 m2 naast de IJzeren brug kost ca. € 30.000. Daarbij wordt 
een verhard vlak aangelegd waarbij tegen de brug een bankvoorziening wordt opgenomen. Het vlak 
komt ca. 50 centimeter lager te liggen dan het aangrenzende trottoir. De bestaande boom dient te 
worden verwijderd of verplant, zodat voldoende ruimte beschikbaar komt om het pleintje ook voor 
horeca uit te kunnen geven. 
 
Overzicht kosten 
- inrichting ontmoetingspleintje, annex terras: € 30.000 
 
Uitvoeringsplanning 
Indien de huidige boom wordt verwijderd, is er geen uitvoeringsbeperking en kan deze starten nadat 
door de raad middelen beschikbaar zijn gesteld. Indien de boom dient te worden verplaatst, dan 
gebeurt dat in de periode oktober – maart. 
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4. Maatregelen Verkeer 

 

4.1 Bewegwijzering winkelgebieden 

 

4.1.1 Bewegwijzering Raadhuisstraat & Binnenweg 
 
Voorgestelde maatregel 
Aandacht voor de bewegwijzering richting de verschillende centra en een duidelijke parkeerroute om 
de regionale bereikbaarheid te versterken. Evaluatie en waar nodig aanpassing van de borden en 
andere uitingen. 
 

Doelstelling voor uitvoering 
Realisatie van een optimale bewegwijzering van het centrum, inclusief  de bewegwijzering van de 
parkeerterreinen. Hierbij wordt specifiek aandacht besteed aan de bewegwijzering vanuit de 
omliggende gemeenten. 
 
Aanpak en uitwerking maatregel 
In de beleidsnota “Lokale Bewegwijzering” is opgenomen welke voorzieningen op welke wijze 
bewegwijzerd worden. Het winkelcentrum Raadhuisstraat & Binnenweg  is hierin opgenomen. Vanuit 
verschillende kanten staan er ook bewegwijzeringsborden hiernaar toe.   
 
Uitgangspunt voor het voorstel is om de bewegwijzering zo te veranderen dat bezoekers vanuit de 
regio  zoveel mogelijk worden geleid naar de Raadhuisstraat, het begin van het winkelgebied voor 
auto’s. Van daaruit worden zij vervolgens  geleid naar de verschillende parkeerlocaties, mogelijk met 
een aangegeven parkeerroute.  
 
Lay-out verwijzingsborden 
Daarnaast is de ervaring van WCH dat door bezoekers van buiten de gemeente aan de tekst 
“Binnenweg – Raadhuisstraat” of alleen “Binnenweg” niet meteen de link wordt gelegd met een 
winkelgebied.  Het is dan ook gewenst om de benaming op de huidige bewegwijzering aan te passen. 
Door WCH wordt voorgesteld om voor een naamgeving op de borden te kiezen die in lijn is met wat 
zij nu uitdraagt, te weten “Winkelcentrum Heemstede Raadhuisstraat & Binnenweg”. 
 
Aanrijroutes winkelcentrum Raadhuisstraat & Binnenweg 
De borden komen dan langs de wegen rondom het centrumgebied. Precieze locatie en routering 
moet nog nader onderzocht worden, maar ter indicatie lijken nieuwe bewegwijzeringborden op de 
onderstaande wegen logisch: 

• Heemsteedse Dreef: 

• Lanckhorstlaan: 

• Herenweg:  

• Kerklaan / Provinciënlaan: 

• Van Merlenlaan:  

• Blekersvaartweg: 

• Raadhuisstraat: 

• Glipper Dreef: 

• Julianaplein  
 
Op hoofdlijnen zijn de routes en parkeerlocaties op de kaart op de volgende pagina aangegeven. 
 
Bewegwijzering parkeerlocaties 
De locaties waar parkeerders in de nieuwe situatie naar worden verwezen zijn: 

• Betaalde parkeerplaatsen in de winkelstraten van de Raadhuisstraat en Binnenweg; 

• Parkeerterrein bij het Raadhuis (evt. met het opheffen van vergunning parkeren); 

• Parkeerterrein bij de Eikenlaan (bibliotheek); 

• Betaald parkeerterrein Dekamarkt; 

• Betaalde parkeergarage AH Blekersvaartweg. 
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Figuur: Bewegwijzeringsbord naar 
Binnenweg op de Heemsteedse Dreef 
 

 
Voor de parkeerterreinen en de parkeergarage zal nagedacht worden over de naamgeving van de 
parkeerlocaties zodat deze ook beter verwezen kunnen worden. Verwijzing naar parkeergarage AH 
en parkeerterrein Dekamarkt moet met AH en Dekamarkt worden afgestemd. 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 
  

P 

P 

Figuur: voorbeeld groot 
bewegwijzeringsbord naar meerdere 
parkeerlocaties 
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Dynamische bewegwijzering parkeerlocaties 
In sommige steden wordt actief aangegeven hoeveel 
parkeerplaatsen bij de verschillende parkeergarages / 
grote parkeerterrein vrij zijn, door middel van een 
Parkeer Route Informatie Systeem (PRIS). Dit is met 
name interessant als er meerdere grote garages zijn en 
buitenstaanders op basis daarvan een keuze maken 
waar ze gaan parkeren. Voor Heemstede is dit wellicht 
interessant als er een grote parkeergarage in het 
winkelgebied bijkomt.  
Invoering van dit systeem dient uiteraard te geschieden 
in nauw overleg met de eigenaren van de locaties. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overzicht kosten  
- Opstellen en uitwerken bewegwijzeringsplan: circa  €15.000; 
  (inclusief bewegwijzering Jan van Goyenstraat en Zandvoortselaan-west) 
- Nieuwe parkeerbebording: verwijzingen realisatie en plaatsing circa € 50.000; 
  (inclusief bewegwijzering Jan van Goyenstraat en Zandvoortselaan-west) 
- Dynamische bewegwijzering parkeerlocaties: een éénmalige investering van een paar ton en           
                                                                            jaarlijkse onderhoudskosten van enkele duizenden tot  
                                                                            tienduizenden euro’s (het betreft een zeer globale  
                                                                            berekening, aangezien de investeringen erg  
                                                                            afhankelijk zijn van wat uiteindelijk wordt toegepast). 
 
Uitvoeringsplanning 
- Afstemming met WCH over visie parkeerbebording op hoofdlijnen: 3

e
 kwartaal 2017 

- Uitwerken visie en afstemmen uitgewerkte visie met belanghebbenden: 4
e
 kwartaal 2017 

- Opstellen uitvraag en aanbesteding bewegwijzeringsplan: 4
e
 kwartaal 2017 

- Opdrachtverstrekking nieuwe borden: 1
e
 kwartaal 2018 

- Realisatie en plaatsing nieuwe borden: tweede kwartaal 2018 
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4.1.2 Bewegwijzering Jan van Goyenstraat en Zandvoortselaan-west 
 
Voorgestelde maatregel 
Aandacht voor de bewegwijzering richting de verschillende centra en een duidelijke parkeerroute om 
de regionale bereikbaarheid te versterken. Evaluatie en waar nodig aanpassing van de borden en 
andere uitingen. 
 

Doelstelling voor uitvoering 
Realisatie van een optimale bewegwijzering van deze winkelcentra.  
 
Aanpak en uitwerking maatregel 
Nagedacht wordt over de naamgeving van de winkelgebieden, zodat hier beter naar kan worden 
verwezen. 
 
Jan van Goyenstraat 
De borden komen dan langs de wegen rondom de Jan van Goyenstraat. Precieze locatie en routering 
moet nog nader onderzocht worden, maar ter indicatie lijken nieuwe bewegwijzeringborden op de 
onderstaande wegen logisch: 

• César Francklaan; 

• Heemsteedse Dreef; 

• Pieter Aertszlaan; 

• Pieter de Hooghstraat; 

• Willem de Zwijgerlaan (Haarlem) 
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Figuur: Bewegwijzeringsbord  
             huidige situatie 
 

 
 
 
 
 
 
                  
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zandvoortselaan-West 
De borden komen dan langs de wegen rondom de Zandvoortselaan-west. Precieze locatie en 
routering moet nog nader onderzocht worden, maar ter indicatie lijken nieuwe bewegwijzeringborden 
op de onderstaande wegen logisch: 

• Zandvoortselaan (beide richtingen); 

• Leidschevaartweg (beide richtingen). 
 
Overzicht kosten 
- Opstellen en uitwerken bewegwijzeringsplan: circa  €15.000; 
  (inclusief bewegwijzering Raadhuisstraat & Binnenweg) 
- Nieuwe parkeerbebording: verwijzingen realisatie en plaatsing circa € 50.000; 
  (inclusief bewegwijzering Raadhuisstraat & Binnenweg) 
 
Uitvoeringsplanning 
- Afstemming met ondernemers Jan van Goyenstraat over visie parkeerbebording  
  op hoofdlijnen: 3

e
 kwartaal 2017 

- Uitwerken visie en afstemmen uitgewerkte visie met belanghebbenden: 4
e
 kwartaal 2017 

- Opstellen uitvraag en aanbesteding bewegwijzeringsplan: 4
e
 kwartaal 2017 

- Opdrachtverstrekking nieuwe borden: 1
e
 kwartaal 2018 

- Realisatie en plaatsing nieuwe borden: tweede kwartaal 2018 
 

  

Figuur: voorbeeld groot 
bewegwijzeringsbord naar 
meerdere parkeerlocaties 
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4.2 Opheffen afslagverboden richting Binnenweg 

 
Voorgestelde maatregel 
Het opheffen van de afslagverboden (verplichte rijrichting) op de kruispunten van de Lanckhorstlaan 
met de Landzichtlaan en de Heemsteedse Dreef met de Spaarnzichtlaan (verkeersborden 
verwijderen en het instellen van een proef en evaluatie van de effecten). 
 
Doelstelling voor uitvoering 
Opheffing van belemmeringen in de bereikbaarheid van het noordelijke deel van de Binnenweg en de 
omliggende straten voor gemotoriseerd verkeer vanuit het westen en noorden. 
 
Aanpak en uitwerking maatregel 
Het voorstel is om na het nemen van een verkeersbesluit de verkeersborden te verwijderen die een  
verplichte rijrichting rechtdoor (afslagverbod) aangeven op onderstaande locaties: 
 
Lanckhorstlaan – Spaarnzichtlaan                      Heemsteedse Dreef – Spaarnzichtlaan 
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De verwachting  is dat er met het weghalen van de verkeersborden kleine verschuivingen zullen zijn 
in de intensiteiten van verschillende straten. Een kanttekening is dat er een kans is op een kleine 
toename van verkeer in enkele straten. Anderzijds wordt verkeer naar de Binnenweg en ook 
bewoners van verschillende straten nu gedwongen om te rijden (bv. via de Julianalaan).  
Na circa een jaar na het verwijderen van de afslagverboden zal worden nagegaan of er ongewenste 
neveneffecten van deze maatregel zijn opgetreden (bv. op basis van ingekomen reacties van 
omwonenden). Als dat het geval blijkt te zijn, dan wordt bekeken of aanvullende maatregelen, dan 
wel een herijking van het opheffen van de afslagverboden gewenst is. 
 
Overzicht kosten 
-  
 
Uitvoeringsplanning 
- verkeersbesluit: zomerperiode 2017 
- weghalen verkeersborden: 6 weken na publicatie verkeersbesluit 
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4.3 Parkeerduur langsparkeren Raadhuisstraat & Binnenweg 

 
Voorgestelde maatregel 
Verlengen van de maximale parkeerduur voor betaald parkeren naar 3 uur aaneengesloten. 
Hierbij is de mogelijkheid om aan deze maatregel een progressief tarief te koppelen door bijvoorbeeld 
de eerste twee uur een voordelig parkeertarief aan te bieden. 
 

Doelstelling voor uitvoering 
Het parkeren op de Raadhuisstraat & Binnenweg is primair gericht op de ondersteuning van de 
winkelfunctie en daarmee op het bezoekersparkeren. Het gebruik van de parkeerplaatsen voor dit 
doel moet worden geoptimaliseerd (meer ruimte voor langere parkeerders zodat meer tijd is om 
meerdere winkels, horeca en/of terrassen te bezoeken). 
 
Aanpak en uitwerking maatregel 
In het betaald parkeergebied van de Binnenweg en Raadhuisstraat (sector G) is nu geregeld dat er 
maximaal 2 uur in één keer betaald kan worden. Dit is gedaan om de doorstroming van parkeerders 
in het gebied te bevorderen, zodat gewilde parkeerplaatsen beschikbaar zijn voor bezoekers.  
 
Verlengen parkeerduur 
Bij de ambitie om de positie als regionaal centrum met sfeer, beleving en kwaliteit te versterken, past 
een langere verblijfsduur en parkeertijd. Dit om een groter deel van het langgerekte winkelgebied en 
ook horeca en terrassen te bezoeken.  
DTNP doet de suggestie voor verlenging van 2 naar 4 uur. Een te lange parkeerduur is echter 
ongewenst om de noodzakelijke doorstroming te behouden (o.a. frequente benodigdheden, lokale 
bezoekers). Omdat het college gewicht toekent aan dit laatste aspect, wordt voorgesteld om de 
parkeerduur die in één keer aangeschaft kan worden te verlengen van 2 naar 3 uur. Hiermee wordt 
aan beide doelstellingen recht gedaan.  
 
Parkeertarief 
Het huidige tarief is €1,50 per uur en is daarmee een gelijk uurtarief aan andere locaties waar betaald 
parkeren geldt in Heemstede.  
Er zijn geen aanwijzingen dat bezoekers de Raadhuisstraat en de Binnenweg mijden omdat het 
parkeertarief te hoog is. Anderzijds is het ook niet zo dat parkeerplaatsen altijd bezet gehouden 
worden, wat erop zou duiden dat de tarieven te laag zijn.  
Ook wanneer naar de tarieven in de omliggende gemeenten wordt gekeken (Haarlem: van € 0,50- 
€ 1.00 in Schalkwijk tot € 4,20 in de binnenstad; Bloemendaal: € 1,35 (aan Zee: € 2,50); Hoofddorp: 
van € 0,45 tot € 6,85, afhankelijk van afstand tot centrum en parkeerduur; Zandvoort: van € 0,50 in de 
winter tot € 2,50 in de zomer; in Hillegom en Lisse gelden alleen blauwe zones), kan worden 
gesproken van een acceptabel parkeertarief. Het aanpassen van het parkeertarief lijkt dan ook niet 
nodig te zijn.  
Daar staat tegenover dat zowel vanuit het koopstromenonderzoek als door WCH wordt gevraagd om 
een verlaging van het tarief. Voor de aanpassing van het tarief zijn verschillende voorstellen gedaan, 
van verlaging van het aanvangstarief tot gratis parkeren aan de randen van de dag. Om voor dit 
onderwerp een gefundeerde keuze te kunnen maken, is het gewenst om alle opties in beeld te 
brengen en inzichtelijk te maken wat de (financiële) effecten van die opties zijn. Op basis van deze 
nadere uitwerking zal vervolgens een concreet voorstel worden gedaan. Een wijziging van het 
parkeertarief kan worden meegenomen bij de jaarlijkse vaststelling van de Verordening heffing en 
invordering van parkeerbelasting, inclusief het tarievenblad, aan het eind van het jaar. De eventuele 
ingangsdatum van een nieuw tarief is dan januari 2018. 
 
Overzicht kosten 
- Verlengen parkeerduur:   Aanpassing parkeerautomaten (software en teksten) en de digitale             
                                           apparatuur: circa € 2.000;                                                         
- Aanpassen parkeertarief: PM 
 
Uitvoeringsplanning 
- Nadere uitwerking alternatieven voor parkeertarieven: 3

e
 kwartaal 2017;  

- Collegevoorstel aanpassing parkeertarieven: 4
e
 kwartaal 2017; 

- Aanpassen verordening: december 2017; 
- Ingangsdatum aanpassingen: 1

e
 kwartaal 2018 
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4.4 Optimaliseren parkeren winkelgebieden 

 

4.4.1 Optimaliseren parkeren Raadhuisstraat & Binnenweg 
 
Voorgestelde maatregel 
Verhogen van de parkeercapaciteit door efficiënter gebruik/herinrichting van parkeerterreinen nabij de 
kruising Kerklaan-Raadhuisstraat, voor Riviera Maison, het zuidelijk deel van de Raadhuisstraat en 
het terrein achter de bibliotheek. 
 

Doelstelling voor uitvoering 
Er is een parkeeropgave voor het centrum voor een deel van de vrijdag en de zaterdag. De oplossing 
daarvoor moet vooral in het middeldeel van het centrum worden gezocht. Daarnaast wordt gekeken 
naar een optimalisatie van het gebruik van de bestaande parkeerplaatsen.  
 
Aanpak en uitwerking maatregel 
 
- Het inventariseren van mogelijkheden voor verhogen van de parkeercapaciteit voor auto’s rondom  
  de Binnenweg en de Raadhuisstraat.  Bijvoorbeeld hebben sommige laad- en losplaatsen een ruim    
  tijdsvenster, voorstel is alle laad- en losplaatsen plaatsen terug te brengen naar 8-11 uur, zodat  
  buiten die tijden geparkeerd kan worden. Ook zal worden gekeken of de indeling van parkeervakken  
  nog handiger kan, zodat er meer ruimte voor parkeren ontstaat. 
 
- Voor de overige parkeerterreinen wordt op dit moment geen perspectief op extra parkeerplaatsen  
  gezien. Wel zou een betere bewegwijzering naar bijvoorbeeld het parkeerterrein achter het raadhuis  
  moeten leiden tot een efficiënter gebruik van de bestaande terreinen, eventueel met het opheffen  
  van het vergunning parkeren (zie ook de maatregel “Bewegwijzering Raadhuisstraat & Binnenweg”).  
 
Overzicht kosten 
- Realisatie kleine verbeteringen = € 10.000 
 
Uitvoeringsplanning 
- Inventarisatie en uitwerking kleine maatregelen: najaar 2017 
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4.4.2 Optimaliseren parkeren Jan van Goyenstraat 
 
Voorgestelde maatregel 
Optimaliseren van het gebruik van de bestaande parkeerplaatsen.  
 

Doelstelling voor uitvoering 
Uniformiteit van het parkeerterrein en zorgen voor voldoende parkeervoorzieningen bezoekers. 
 
Aanpak en uitwerking maatregel 
 
Parkeerregime (blauwe zone) 
Op dit moment geldt voor de helft van de parkeerplaatsen in de middenberm van de Jan van 
Goyenstraat een blauwe zone. De wens is om alle parkeerplaatsen in de middenberm onder dat 
regime te brengen. 
 
De reden dat de helft van het parkeerterrein een blauwe zone is en de andere helft niet is doordat het 
parkeerterrein ook wordt gebruikt door bewoners en winkelpersoneel. Het is onwenselijk om op de 
andere helft ook een blauwe zone in te voeren. Bewoners en winkelpersoneel moet het voertuig in dat 
geval op een andere locatie zetten. Voor omliggende gebieden betekent dit een hogere parkeerdruk. 
Tevens vervalt de visuele controle over het eigen voertuig. Tot slot heeft het geheel invoeren van een 
blauwe zone een nadelig effect op de horeca. Bezoekers van horeca blijven gemiddeld langer zitten 
dan 1 uur (het tijdslimiet).  
 
Het geheel invoeren van een blauwe zone zal op veel weerstand stuiten. Deze maatregel heeft alleen 
een positief effect op bezoekers van de winkels. Het is wel mogelijk de blauwe zone duidelijker aan te 
geven door middel van extra bebording en/of markering.  
 

  



29 
 

Overzicht kosten 
- Verduidelijken bebording blauwe zone: circa €1.000 
 
Uitvoeringsplanning  
- Afstemming met ondernemers Jan van Goyenstraat over visie parkeerbebording op hoofdlijnen en   
  aanschaf borden:  3

e
 kwartaal 2017. 
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4.4.3 Optimaliseren parkeren Zandvoortselaan-west 
 
Voorgestelde maatregel 
Optimaliseren van het gebruik van de bestaande parkeerplaatsen.  
 

Doelstelling voor uitvoering 
Zorgen voor voldoende parkeervoorzieningen bezoekers. 
 
Aanpak en uitwerking maatregel 
 
1. Langsparkeren aan weerszijden 
De huidige opzet met 2 langsparkeerstroken aan weerszijden van de ventweg leidt met name aan de 
trottoirzijde tot conflictsituaties met het fietsparkeren. De wens is om terug te keren naar de oude 
situatie (schuin parkeren aan de zijde van de Zandvoortselaan). 
 
Het noordelijke vak is 95 meter lang. Dit betreffen 19 parkeerplaatsen. Het zuidelijke vak is 70+10 
meter lang (onderbroken door eigen terrein). Dit betreffen 16 parkeerplaatsen. In totaal zijn er 35 
parkeerplaatsen in de huidige situatie. De wegbreedte is 4,6 meter. De parkeervakken zijn 2 meter 
breed. Dit is al een minimale breedte. 
Schuin parkeren wordt toegepast onder verschillende hoeken, betreffende 30, 45 en 60 graden. 
Onder een hoek van 30 graden zijn er over een lengte van 95 meter 15 parkeerplaatsen te faciliteren. 
Dit is een afname vergeleken met de huidige situatie. Onder een hoek van 45 graden zijn er over een 
lengte van 95 meter 22 parkeerplaatsen te faciliteren. Dit zou een winst betekenen vergeleken met de 
huidige situatie van 19. Echter, parkeren onder een hoek van 45 graden vraagt 4 meter wegbreedte + 
4,45 meter diepte per parkeervak. Totaal 8,45 meter. Deze ruimte is er niet, tenzij de zuidelijke 
parkeerhavens worden opgeheven. In dat geval is er een afname van totale parkeerplaatsen 
vergeleken met de huidige situatie. Onder een hoek van 60 graden zijn over een lengte van 95 meter 
28 parkeervakken te faciliteren. Onder deze hoek is een totale breedte van 4,5 wegbreedte +4,75 
diepte parkeervak = 9,25 meter voor benodigd. Deze ruimte is er niet.  

 
Conclusie: parkeren op de ventweg onder een hoek van 30 of 45 graden betekent een afname van 
parkeerplaatsen. Parkeren onder een hoek van 60 graden is ruimtelijk niet inpasbaar én betekent een 
afname van parkeerplaatsen. Deze wens is daarmee technisch niet uitvoerbaar. 
 
2. Indeling parkeervakken 
In de langsparkeerstroken ontbreekt nu een indeling in de parkeervakken. Dit leidt ertoe dat 
bezoekers meer ruimte dan noodzakelijk nemen voor inladen van de boodschappen en daarmee de 
stroken inefficiënt gebruiken.  
Voorgesteld wordt om binnen de langsparkeerstroken parkeervakken te markeren. De vakken 
worden op de gebruikelijke wijze afgebakend door middel van een aantal witte stenen per vak.  
 
3. Langsparkeerstrook Roemer Visscherplein 
De langsparkeerstrook t.h.v. het Chinees restaurant, heeft een capaciteit van 2 voertuigen. Een 
vergroting van deze capaciteit  zou de mogelijkheid opleveren om voor de winkels 1 à 2 
parkeerplaatsen op te offeren ten behoeve van het uitbreiden van het aantal fietsparkeerplaatsen. 
Onderzocht is of het parkeren onder een hoek van 45° en 60° op deze strook verkeerskundig 
haalbaar is.  
 
- Parkeren onder 45° (aanbevolen). 
In dit ontwerp is het mogelijk om zes parkeerplaatsen aan te leggen. Een winst van vier plekken ten 
opzichte van de huidige situatie. Het achteruit rijden kan in deze situatie wel als hinderlijk worden 
ervaren vanwege de beperkte manoeuvreerruimte. Als het trottoir wordt teruggebracht naar 1,8 meter 
(eis vanuit gemeentelijk Plan van Eisen) krijgt de rijbaan een breedte van 4,55 meter. Ook dit wordt 
krap met uitrijden, maar is wel mogelijk.  
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- Parkeren onder 60°.  
In dit ontwerp is het mogelijk om zeven parkeerplaatsen aan te leggen. Een winst van vijf plekken ten 
opzichte van het huidige situatie. Het achteruit rijden in deze situatie is nog hinderlijker en 
onoverzichtelijker dan bij parkeren onder 45°. Als het trottoir wordt teruggebracht naar 1,8 meter blijft 
er een rijbaanbreedte over van 4,25 meter. Voor de meeste voertuigen is dit te krap om uit te rijden. 
Tevens is de kans groot  om schade aan andere voertuigen te veroorzaken. 
 
 

                              
 
Conclusie: schuin parkeren is technisch mogelijk, maar laat weinig ruimte over voor fietsers i.c.m. 
autoverkeer. Als de maatregel wordt doorgevoerd gaat de voorkeur uit naar parkeren onder 45°. In 
deze situatie is er meer zicht op achteropkomend verkeer én is er meer manoeuvreerruimte dan bij 
60°.  
 
4. Parkeerregime 
Het huidige parkeerregime voor de ventweg geldt van maandag t/m zaterdag. Als gevolg hiervan 
worden de parkeerplaatsen op zondag benut door bewoners, terwijl een aantal winkels – waaronder 
Albert Heijn – op die dag geopend zijn.  
Eind dit jaar wordt het parkeerregime geëvalueerd. In dat kader wordt bekeken of het parkeerregime 
kan worden uitgebreid naar de zondag.  
 
5. Administratiesysteem vergunningparkeren 
Per 1 juli 2017 wordt het digitaal (vergunning)parkeren ingevoerd. Ondernemers hebben daarbij de 
keuze om voor het personeel gebruik te maken van digitale vergunningen op kenteken en/of een 
bezoekerssaldo waarbij het personeel met een internetapplicatie aan en afgemeld wordt.  
De werking en uitwerking van het nieuwe parkeerbeleid (aanpassing sectorindeling en digitaliseren) 
wordt gemonitord en waar nodig verbeterd. 
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Overzicht kosten 
- Indeling parkeervakken: € 3.500 (€100 per vak) 
- Langsparkeerstrook Roemer Visscherplein: € 30.000, inclusief aanpassing wegindeling en bij  
  hergebruik oude materialen. 
 
Uitvoeringsplanning  
- Indeling parkeervakken en langsparkeerstrook Roemer Visscherplein: najaar 2017; 
- Uitbreiden parkeerregime: evaluatie 4

e
 kwartaal 2017. Indien wordt besloten tot uitbreiding, dan      

                                             vindt de instelling van het nieuwe regime plaats 1
e
 kwartaal 2018; 
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4.5 Verkeersveiligheid Binnenweg 

 
Voorgestelde maatregel 
Meer ruimte creëren voor voetgangers en fietsers in het straatprofiel in relatie tot het autoverkeer. 
Aanpassingen doorvoeren in de bestaande inrichting door een extra fietssuggestiestrook en een 
aantal oversteekplaatsen toe te voegen. 
 

Doelstelling voor uitvoering 
Uit de enquêtes is naar voren gekomen dat de verkeersveiligheid verbeterd moet worden. Het gaat 
met name om de beperking van het aantal conflictsituaties (met name tussen de fiets en de auto) en 
het verbeteren van de oversteekbaarheid van de Binnenweg. Belangrijke randvoorwaarde daarbij is 
dat het uitgangspunt voor de herinrichting, meer ruimte voor het verblijven (voetgangers en fietsers) 
en de auto te gast in de winkelstraat, overeind blijft. Eveneens blijft overeind dat de toegankelijkheid 
van het winkelcentrum Raadhuisstraat/ Binnenweg voor de auto van cruciaal belang is, gelet op de 
regionale functie van het winkelcentrum. 
Naast eventuele concrete ingrepen in de openbare ruimte moet tevens worden ingezet op een 
verbetering van de bewustwording van het feit dat de openbare ruimte moet wordt gedeeld door alle 
gebruikers vanuit wederzijds respect. 
 
Aanpak en uitwerking maatregel 
Het vele autoverkeer en de onveiligheid voor fietsers en voetgangers wordt door de bezoekers aan 
het centrum als belangrijkste knelpunten ervaren (zie bezoekersenquête). Ook op de brede 
bijeenkomsten en in de ondernemersenquête zijn de onveiligheid 
voor fietsers en voetgangers veel genoemd. In de visie van het 
college verdienen de voetganger en de fietser meer ruimte en 
veiligheid. Het niet opnieuw invoeren van tweerichtingsverkeer op de 
Binnenweg sluit aan op de keuze die het college op dit punt maakt 
voor veiligheid voor kwetsbare verkeersdeelnemers. Concrete 
maatregelen zoals voetgangersoversteekplaatsen, 
fietssuggestiestroken aan twee zijden van de Binnenweg en meer 
stallingsruimte voor fietsers dragen verder bij aan de ruimte en 
veiligheid voor fietsers en voetgangers. 
 
1. Oversteekvoorzieningen 
In het shared-space-principe van de Binnenweg wordt op vele 
plaatsen overgestoken. Door deze gelijkvloerse inrichting dienen er 
meer herkenningspunten te komen voor blinden en slechtzienden 
zodat ook door hen veilig overgestoken kan worden. Hiertoe worden 
bij alle zijstraten van de Binnenweg een geleidelijnen aangebracht 
en worden op enkele plaatsen ook geleidelijnen aangebracht om op 
de Binnenweg zelf over te steken. Deze komen dan in aanvulling op 
de geleidlijnen bij de Binnenweg-Eikenlaan.  
 
Een optie en voorstel vanuit DTNP is om op de Binnenweg 
meerdere voetgangersoversteekplaatsen te maken, uitgevoerd als 
zebrapad.  
 
Het uitvoeren van zebra’s kan door de wettelijke voorschriften waar 
een zebra aan moet voldoen (waaronder minimaal 4 meter breed) 
niet overal worden gerealiseerd zonder dat dit ten koste te gaan van 
parkeerruimte. De WCH heeft aangegeven bij voorkeur geen zebra’s 
te willen als dat ten koste gaat van parkeerruimte. Bovendien wordt 
door handhavers aangegeven dat het oversteken op het middendeel 
en in het noordelijke deel van de Binnenweg in de praktijk geen 
problemen oplevert.  
 
Het voorstel is daarom om alleen op de locaties waar veelvuldig 
wordt overgestoken en waar het oversteken als een knelpunt wordt 
ervaren, zoals het plein bij de dorpspomp in de Raadhuisstraat en bij 
de Dekamarkt de oversteek nadrukkelijker vorm te geven. Gedacht 
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wordt aan blindengeleidelijnen, wegkleuren (zebra), bebording en/ of belijning, zodat de oversteek 
herkenbaarder en veiliger wordt zonder dat parkeerruimte komt te vervallen en voetgangers ook op 
andere plaatsen op de Binnenweg kunnen oversteken (in lijn met het shared-space principe). Als in 
de toekomst op meer plaatsen een knelpunt ontstaat, dan kan op die plaatsen alsnog een 
vergelijkbare oversteekplaats worden aangelegd.  
 
2. Fietssuggestiestrook 
DTNP stelt voor om in de 
Binnenweg de bestaande 
fietssuggestiestrook te 
versmallen en in de andere 
rijrichting een extra 
fietssuggestiestrook aan te 
brengen. Met als doel het 
aantal conflicten tussen 
fietsers en auto’s te 
beperken. Dit voorstel is 
mede gebaseerd op de 
resultaten van de 
ondernemers- en bezoekers-
enquête. Vanuit 
verkeerskundig oogpunt 
worden echter vraagtekens 
geplaatst bij de effectiviteit 
van deze maatregel. Handhavers zijn van mening dat handhaving van de huidige situatie, gezien het 
wegprofiel, de beste oplossing is. Ook de Fietsersbond is geen voorstander en pleit voor omvorming 
van de huidige suggestiestrook tot een volwaardige fietsstrook (verbreding met 0,50m, 
ononderbroken streep, rode kleur en fietssymbool). Het wegprofiel laat hiervoor echter onvoldoende 
ruimte. WCH denkt eerder aan een rijbaan zonder fietssuggestiestroken, dan aan een extra 
suggestiestrook en pleit voor de aanpak van ongewenst verkeersgedrag en het vergroten van 
wederzijds respect van de verschillende verkeersdeelnemers (zie ook onder 3.). 
Tijdens de behandeling van het ontwerp-uitvoeringsprogramma in de raadscommissie Ruimte is in 
meerderheid aangegeven geen tweede fietssuggestiestrook aan te leggen. Twee fracties pleiten voor 
verbreding van de huidige fietssuggestiestrook. Wanneer wordt gekozen voor een verbreding van de 
fietssuggestiestrook, moet worden vermeden dat deze kan worden gezien als parkeerstrook (niet 
overal op de Binnenweg zijn parkeervakken gemarkeerd). Tevens kan dit voor problemen zorgen met 
handhaving. Daarom is een verbreding naar 1,8 meter tot 2 meter ongewenst. Ook een grotere 
verbreding is ongewenst omdat dan onvoldoende onderscheid tussen de fietssuggestiestrook en de 
rijloper ontstaat. De breedte van de fietssuggestiestrook dient beneden de 1,8 meter te blijven.  
Een vrachtwagen heeft – vanwege manoeuvreruimte en schrikruimte tussen vrachtwagen en fietser – 
tussen de 2,85 en 3,15 meter nodig (richtlijnen ASVV). Over de Binnenweg rijdt veel bevoorradings-
verkeer waardoor deze maat leidend is. Het college is van mening dat een rijloper van 3,0 meter 
(interpolatie) voor de Binnenweg een passende maat is. Daarmee rest een breedte van 1,6 meter 
voor de fietssuggestiestrook. Dit is een verbreding van 0,1 meter ten opzichte van de huidige strook.   
Omdat wordt vastgehouden aan het voorstel de belijning van de bestaande fietssuggestiestrook 
duidelijker maken, kan deze bescheiden verbreding zonder extra kosten worden uitgevoerd. 
 
3. Beter uitdragen concept “auto te gast” 
Uitgangspunt voor deze actie is het vergroten van het wederzijdse respect van de verschillende 
verkeersdeelnemers. Hierbij wordt onderkend dat het realiseren van een mentaliteitsverandering een 
uiterst lastige opgave is.  
Enkele acties, die uit het afstemmingsoverleg naar voren zij gekomen, zijn het vervangen van de 
huidige borden door nieuwe borden die beter uitdragen dat de automobilist ruimte moet geven aan de 
andere verkeersdeelnemers. Verder zullen de communicatieinstrumenten worden ingezet om dit 
onderwerp onder de aandacht te brengen.  
Ook is gevraagd om de handhaving van ongewenst gedrag uit te breiden. De Raadhuisstraat en 
Binnenweg is al één van de gebieden waar handhavers regelmatig komen. Weggebruikers die 
ongewenst of verkeerd gedrag vertonen worden hier al op aangesproken, voor zover hun 
bevoegdheden reiken. 
Dit onderwerp zal gespreksthema blijven in het overleg met de betrokken partijen. 
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Overzicht kosten 
- Oversteekvoorzieningen, inclusief blindengeleidelijnen: € 5.000 per oversteekplaats = € 10.000; 
- Blindengeleidelijnen zijstraten Binnenweg: € 40.000; 
- Verbreding bestaande fietssuggestiestrook en verduidelijking belijning bestaande   
  fietssuggestiestrook: circa €  20.000;  
- Bebording “Auto te gast”: € 5.000 
 
Uitvoeringsplanning 
- Opstellen ontwerptekeningen: 3

e
 kwartaal 2017  

- Afstemmen ontwerp: 4
e
 kwartaal 2017 

- Definitief ontwerp / bestek ontwerp: 1
e
 kwartaal 2018 

- Aanbesteding / opdracht huisaannemer: 1
e
 kwartaal 2018 

- Start uitvoering: 2
e
 kwartaal 2018 
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4.6 Verkeersregulering IJzeren brug e.o. 

 
Voorgestelde maatregel 
Aanpassing van de voorrangsregeling ten noorden van de IJzeren brug. 
 
Doelstelling voor uitvoering 
Net als bij de maatregel ‘vergroten verkeersveiligheid Binnenweg‘ gaat het om de beperking van het 
aantal conflictsituaties (in casu tussen de fiets en de auto).  
 
Aanpak en uitwerking maatregel 
 
Voorrangsregeling Binnenweg/Zandvaartkade wijzigen 
De kruispunten op de Binnenweg zijn vormgegeven als gelijkwaardige kruispunten, daardoor hebben 
bestuurders van rechts op ieder kruispunt voorrang. Het ‘’rechts heeft voorrang’’ principe (kruispunt 
Binnenweg/Zandvaartkade) is onduidelijk en leidt tot verkeersonveilige situaties. 
De beginselen van erftoegangswegen in een 30 km/uur zone zijn o.a. dat rechts voorrang heeft, 
behalve in onduidelijke situaties. Feit is dat de kruising met de Zandvaartkade als een onduidelijke 
situatie wordt ervaren, onder meer door de natuurstenen band en dat de voorrangssituatie op de 
Binnenweg anders is geregeld dan op de Raadhuisstraat.  De kruispunten op de Raadhuisstraat zijn 
namelijk vormgegeven als voorrangskruispunt of uitrit (verkeer in de Raadhuisstraat heeft voorrang 
op de zijstraten en op de Binnenweg niet). 
De natuurstenen band geeft de indruk dat de Binnenweg een voorrangsweg is. Het verwijderen van 
de natuursteenblokken zou de meeste onduidelijkheid al wegwerken. Dit geldt niet alleen voor dit 
kruispunt maar alle kruispunten op de (vernieuwde) Binnenweg. Met deze actie wordt echter het 
belangrijkste inrichtingsprincipe van de Binnenweg, de natuurstenen banden die als een 
“karrenspoor” door de Binnenweg lopen, ernstig geweld aangedaan.  
Daarom wordt alleen de kruising ten noorden van de IJzeren brug voorzien van de bijbehorende 
borden en markering (haaientanden).  Een kanttekening is dat weggebruikers die hier vaker komen 
moeten wennen aan de nieuwe situatie en dat het afwijkt van de andere kruispunten op de 
Binnenweg. 
 
 
 
 
 

       
       Bord IJzeren brug                               Bord kruising Binnenweg-Haemstedelaan  

                   met onderbord “rechts gaat voor” 
 

In de commissie Ruimte (actiepunt 15-39) is de vraag gesteld of het zinvol is op meerdere 
kruispunten op de Binnenweg aan te geven dat verkeer (bestuurders) van rechts voorrang heeft. 
Het is niet nodig om dit op alle kruispunten te doen, wel is het zinvol om dit op het eerste kruispunt te 
doen vanaf het moment dat de gelijkwaardige kruispunten beginnen, nu ter hoogte van de 
Zandvaartkade. Bij het wijzigen van de voorrang op het kruispunt met de Zandvaartkade is het 
voorstel om dan het eerstvolgende kruispunt,  het kruispunt Binnenweg – Haemstedelaan, 
nadrukkelijk aan te geven dat dit kruispunt en de volgende kruispunten gelijkwaardige kruispunten 
zijn.  
 
Overigens was het voorstel van DTNP om op de ijzeren brug ook eenrichtingsverkeer in te stellen. 
Omdat hiermee de bereikbaarheid van de Raadhuisstraat wordt verminderd, wordt dit voorstel niet 
overgenomen. 
  
Overzicht kosten 
- Verwijderen bord J37+OB en plaatsen nieuw bord B5: €150; 
- Opbreken bestraten en aanleggen markering (haaientanden): €1.000. 
 
Uitvoeringsplanning 
- Overleg hulpdiensten: april 2017; 
- Nemen verkeersbesluit circa 10 weken: juli 2017.  
- Aanbrengen bebording/markering: augustus 2017. 
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4.7 Toevoegen fietsparkeren winkelgebieden 

 

4.7.1 Toevoegen fietsparkeren Raadhuisstraat & Binnenweg 
 
Voorgestelde maatregel 
Verhogen van de fietsparkeercapaciteit in de winkelcentra.  
 

Doelstelling voor uitvoering 
De aantrekkingskracht voor de fietser kan worden verbeterd door een optimalisatie van de 
parkeergelegenheid. 
Aanpak en uitwerking maatregel 
 

 
 
Raadhuisstraat t.h.v. nrs. 46-50         Hoek Haemstedelaan            Hoek Berkenlaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoek Oosterlaan                                                     Hoek Spaarnzichtlaan 
 
 
    = fietsnietje 



39 
 

 
 

                          
 
 

                  
        Ontmoetingsplein Binnenweg 
 
Op de bovenstaande locaties is er ruimte voor uitbreiding van het bestaande aantal 
fietsparkeerplaatsen. Afhankelijk van de ondergrondse situatie kunnen op het ontmoetingsplein  
maximaal 60 fietsnietjes worden verdubbeld. Door dit te doen bij de lange rijen bestaande 
fietselementen op het ontmoetingsplein, heeft dit geen inbreuk op de in 2010 geformuleerde 
ruimtelijke uitgangspunten voor de inrichting van het ontmoetingsplein. Wel dient definitieve 
afstemming t.o.v. parkeren, doorgangen en ruimte voor evenementen nog plaats te vinden.  
 
Deze actie levert maximaal 80 – 120 extra fietsplaatsen op. Het definitieve aantal is moeilijk aan te 
geven omdat bakfietsen en fietsen met kratjes meer ruimte innemen dan destijds was voorzien. 
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Overzicht kosten 
Extra fietsparkeervoorzieningen ontmoetingsplein 60 fietsnietjes a € 250 = € 15.000; 
Extra fietsparkeervoorzieningen rest winkelgebied 15 fietsnietjes a € 250 = €  3.750. 
 
Uitvoeringsplanning 
De fietsnietjes zullen worden besteld zodra het benodigde budget beschikbaar is gesteld. 
Levertijd is ca. 6 tot 8 weken. Aansluitend zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd (3

e
 kwartaal 

2017). 
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4.7.2 Toevoegen fietsparkeren Jan van Goyenstraat 
 
Voorgestelde maatregel 
Verhogen van de fietsparkeercapaciteit in de winkelcentra.  
 

Doelstelling voor uitvoering 
De aantrekkingskracht voor de fietser wordt verbeterd door een optimalisatie van de 
parkeergelegenheid.  
 
Aanpak en uitwerking maatregel 
1. Vervangen fietsenrekken voor Plusmarkt 
 

             
 

             
 
Voor de Plus supermarkt staan momenteel oude fietsenhouders. Deze kunnen niet altijd volledig 
worden benut door de vele fietsen met kratten en bakfietsen. Voorgesteld wordt om de oude 
fietsenhouders te vervangen voor fietsnietjes. Aan beide zijden van een fietsnietje kunnen fietsen 
staan, waarbij de fietsen – afhankelijk van de breedte – elkaar nauwelijks in de weg staan.  
Totaal aantal nietjes: 13 (= 26 fietsen).  
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2. Logische schikking/uitbreiding op de koppen van het winkelgebied  
 

                  
                 Uitbreiding Jan Mientse Molenaerplein: 2 fietsnietjes (= 4 fietsen). 
 

                  
                 Uitbreiding Jan Mientse Molenaerplein: 3 fietsnietjes (= 6 fietsen) 
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Uitbreiding Adriaan van Ostadeplein: Tulips verzetten onder hoek (parallel rijbaan, witte lijn)   
waarbij 1 extra tullip kan worden geplaatst. Totaal +1 fietsparkeerplaats. 
 
          

 
 
Uitbreiding Adriaan van Ostadeplein: in vak A is momenteel fietsparkeren. Het bankje en de 
prullenbak staan op een onlogische plek. Indien deze worden verplaatst is er ruimte voor een vak B 
waar extra fietsnietjes in kunnen worden geplaatst.   
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A (fietsparkeerplaatsen), B (uitbreidingsvak fietsparkeerplaatsen), C (bankje), D (prullenbak) in de 
nieuwe situatie. In het blauw de standplaats van de viskar. In vak B is ruimte voor zo’n 3 fietsnietjes of 
tullips. Vak A kan beter worden benut als het bankje en prullenbak verdwijnen. Hier is een winst te 
behalen van 2 fietstullips (verplaatsen vanaf het Adriaan van Ostadeplein). Het bankje en de 
prullenbak worden naar een logischere locatie verplaatst tegen het groenvak aan, met zicht op het 
Adriaan van Ostadeplein. Met als kanttekening dat hier een gespecificeerd ontwerp voor moet worden 
gemaakt als de locatie van de viskar definitief is. Momenteel kijken mensen op het bankje tegen de 
gevel van de winkel aan.   
 
3. Fietswrakken 
Tijdens de schouw is gebleken dat er relatief veel fietswrakken in de rekken staan. Niet alleen bij de 
Jan van Goyenstraat, maar ook in andere winkelgebieden. Deze nemen niet alleen ruimte in, maar 
geven ook een rommelige indruk van de omgeving. Onder fietswrakken wordt bestaan de fietsen waar 
niet meer op gefietst kan worden (zoals lekke band, etc.). Het opruimen van deze wrakken en het 
monitoren van de openbare ruimte draagt bij aan een “schoon, heel en veilige”-ruimte. 
 
Overzicht kosten 
- Fietsparkeervoorzieningen winkelgebied 1 fietsnietje is ca € 300. Totaal 21 fietsnietjes = € 6.300; 
- Verplaatsen fietstullips (3 stuks). Circa € 150; 
- Bankje en prullenbak verplaatsen. Circa € 200. 
 
Uitvoeringsplanning 
De fietsnietjes zullen worden besteld zodra het benodigde budget beschikbaar is gesteld. 
Levertijd is ca. 6 tot 8 weken. Aansluitend zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd (3

e
 kwartaal 

2017). 
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4.7.3 Toevoegen fietsparkeren Zandvoortselaan-west 
 
Voorgestelde maatregel 
Verhogen van de fietsparkeercapaciteit in de winkelcentra.  
 

Doelstelling voor uitvoering 
De aantrekkingskracht voor de fietser wordt verbeterd door een optimalisatie van de 
parkeergelegenheid.  
 
Aanpak en uitwerking maatregel 
 
1. Fietsparkeren voor de winkels 
Het fietsparkeren in het winkelgebied leidt vooral voor Albert Heijn tot conflictsituaties met het 
autoparkeren en de bereikbaarheid van de winkels. Onderzocht is of het mogelijk is om de fietstulips 
90 graden te draaien om zo conflicten te beperken. 
 

             
De loopstrook (doordat rijbaan en trottoir hier op één niveau liggen is er juridisch gezien geen trottoir). 

heeft momenteel een breedte van zo’n 3 meter. De parkeervakken 2 meter en de rijbaan 3,3 meter. 
De fietssuggestiestrook heeft een breedte van 1,7 meter. Daarna wederom 2 meter parkeervak-
breedte. De afmetingen voor de parkeervakken (2 meter) zijn al minimaal. De rijbaanbreedte van 3,3 
is standaard voor een eenrichtingsweg. De fietsstrookbreedte van 1,7meter is ook standaard. Daarna 
komt de schrikstrook en de hoofdrijbaan. Er is daarom geen uitbreidingsmogelijkheid (de minimale 
trottoirbreedte is 1,8 meter).  
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De huidige fietsrekken nemen de witte (hart)lijnen in beslag. Op deze manier is het mogelijk om 4 
fietsen te plaatsen op het trottoir. Als de rekken 90 graden zouden worden gedraaid (rode cirkel) 
blokkeren de 4 fietsen het gehele trottoir. Tevens nemen deze een groot gedeelte van het parkeervak 
in beslag en een gedeelte van de winkels. Conclusie: het is niet mogelijk de fietsenrekken 90 graden 
te draaien. 
 
Om toch tot een verbetering van de situatie te komen wordt het volgende voorgesteld: 
 

             
- inrichten parkeervakken voor de Albert Heijn als fietsparkeerplaats. Fietsnietjes in de breedte    
  plaatsen zodat fietsen niet op het wegdek kunnen vallen. Ruimte voor zo’n 10 nietjes (=20 fietsen).  
  Bestaande fietstulips kunnen behouden blijven.  
 

            
 
- inrichten privaat terrein Wijnhuis als parkeerplaats waar twee extra voertuigen kunnen staan.  
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2. Fietsparkeren Vondelkade 
 

           
 
Linker fietsnietje verplaatsen zodat er ruimte is om eventueel extra banken te plaatsen. Daarnaast is 
er nog ruimte voor een extra nietje rechts, zonder dat dit hinder oplevert voor de voetgangers (blauwe 
lijn). 
 
3. Fietswrakken 
Tijdens de schouw is gebleken dat er relatief veel fietswrakken in de rekken staan. Niet alleen bij de 
Zandvoortselaan, maar ook in andere winkelgebieden. Deze nemen niet alleen ruimte in, maar geven 
ook een rommelige indruk van de omgeving. Onder fietswrakken wordt bestaan de fietsen waar niet 
meer op gefietst kan worden (zoals lekke band, etc.). Het opruimen van deze wrakken en het 
monitoren van de  openbare ruimte draagt bij aan een “schoon, heel en veilige”-ruimte. 
 
Overzicht kosten 
- Aanpassen parkeerstrook (andere kleur bestrating): € 6.000;  
- Fietsparkeervoorzieningen winkelgebied: 1 fietsnietje is circa €300. Totaal 11 fietsnietjes (Voor  
                                                                     Albert Heijn 10 fietsnietjes. Vondelkade 1 fietsnietje) =        
                                                                     € 3.300 + verplaatsen fietsnietjes € 100 = € 3.400. 
 
Uitvoeringsplanning 
De fietsnietjes zullen worden besteld zodra het benodigde budget beschikbaar is gesteld. 
Levertijd is ca. 6 tot 8 weken. Aansluitend zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd (3

e
 kwartaal 

2017). 
Overleg met de grondeigenaar over herinrichting parkeerstrook: 2

e
 kwartaal 2017.  

Na overeenstemming wordt de herinrichting met de aanpassing van de langsparkeerstrook en de 
parkeerplaatsen aan het Roemer Visscherplein uitgevoerd, uiterlijk najaar 2017 gereed. 
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5. Maatregelen Overig 

5.1 Schoon, heel en veilig 

 
Voorgestelde maatregel 
Zorg dragen voor een schone, hele en veilige omgeving voor bezoekers en ondernemers door te 
zorgen voor een periodiek overleg met de ondernemers per winkelgebied om praktische knelpunten 
en maatregelen af te stemmen. 
 
Doelstelling voor uitvoering 
Eventuele knelpunten worden aangepakt in overleg met de betrokken winkeliersverenigingen en 
structureel zal worden geëvalueerd hoe het “verzorgen” van de winkelgebieden loopt, welke 
knelpunten er zijn en op welke wijze zo nodig tot verbetering kan worden gekomen. 
 
Aanpak en uitwerking maatregel 
In het kader van het “Keurmerk veilig ondernemen” wordt in het winkelcentrum Raadhuisstraat & 
Binnenweg al geruime tijd gemonitord en heeft  het centrum vier van de vijf te behalen sterren. Voor 
de overige winkelgebieden zijn er –mede gelet op de omvang- geen concrete plannen om hieraan 
deel te nemen. 
Voor de drie winkelgebieden zal een extra onderhoudsronde worden gemaakt waarbij  
geconstateerde gebreken worden hersteld en de punten weer op de i worden gesteld. Tevens is met 
de winkeliersverenigingen afgesproken om meer aandacht te geven aan het oplossen van gebreken. 
 
Voorts wordt om het vegen in alle winkelgebieden te intensiveren. Gedacht wordt aan de aanschaf 
van een elektrische stofzuiger die wordt bediend door een schoonmaakteam van de sociale 
werkvoorziening (Paswerk) als onderdeel van het bestaand contract met Meerlanden. 
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Tenslotte wordt in de Binnenweg in de boomspiegels een nieuw materiaal aangebracht deze vlak en 
overloopbaar te maken. Het bestaande materiaal is ingezakt, waardoor voor minder validen 
problemen ontstaan. Door de lijmverbinding hecht het nieuwe materiaal beter aan elkaar en blijft het 
oppervlak van de boomspiegel op hetzelfde niveau als het maaiveld.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                               Huidig materiaal (Stabilisor)                  Nieuw materiaal (TerraGryn) 

 
 
Overzicht kosten 
- Onderhoud 3 winkelgebieden : Dit gaat ten laste van het jaarlijkse onderhoudsbudget waarvoor het 

jaarprogramma wordt vastgesteld door het college. ; 
- Reiniging winkelgebieden       : Aanschaf elektrische stofzuiger € 18.000. De meerkosten voor de 

inzet van het personeel kan gedekt worden uit de vergoeding die de 
gemeente krijgt om extra inspanningen op het gebied van zwerfafval 
uit te voeren. Gekeken moet nog in hoeverre de inzet van de 
bediening valt onder het lopende contract Meerlanden; 

- Vervangen boomspiegels       : Geraamde kosten per boomspiegel zijn € 250. Totaal aantal  
                                                    Binnenweg bomen is 72, dus kosten € 18.000. 
   
Uitvoeringsplanning 
- Onderhoudsronde: april 2017;  
- Afstemming met Meerlanden voor definitieve inzetmogelijkheid en start uitvoering: juni 2017;  
- Aankoop materiaal en start uitvoering: september 2017. 
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5.2 Versterken ontmoeten en verblijven 

 

5.2.1Versterken ontmoeten en verblijven groen Raadhuisstraat & Binnenweg 

 
Voorgestelde maatregel 
Versterken van de ontmoetingsfunctie van het middendeel van de Binnenweg. Daarnaast ruime 
mogelijkheden voor de organisatie van evenementen in het middendeel van de Binnenweg. 
 
Doelstelling voor uitvoering 
Het middendeel van de Binnenweg is van oudsher al het sterkste deel van het gehele winkelcentrum.  
De maatregelen op dit punt zijn gericht op versterking van het hele centrum. 
 
Aanpak en uitwerking maatregel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Ontmoetingsplein Binnenweg  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Ontmoetingsplein Raadhuisstraat                   Ontmoetingsplein Blekersvaartweg            
Voorgesteld wordt op het ontmoetingsplein Binnenweg verspreid 10 bollen ( )  te plaatsen en op het 
pleintje aan de Raadhuisstraat en het plein aan de Blekersvaartweg elk 1 bol.  Eventueel kan nog 
een bol geplaatst worden op het toekomstige pleintje bij de Zandvaartkade (voorstel “opwaardering 
IJzeren brug e.o.”). 



53 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Daarnaast wordt voorgesteld om op een deel van de lichtmasten hanging baskets aan te brengen. 
Totaal staan er 105 lichtmasten in het winkelgebied Binnenweg en Raadhuisstraat (inclusief deel 
Koediefslaan, Binnendoor en Blekersvaartweg). Aangezien voor de ontmoetingspleinen al een grote 
geraniumbol is voorgesteld, worden hier ook geen hanging baskets opgehangen. 
 
De bollen en hanging geraniums worden geplaatst/opgehangen in het voorjaar en begin najaar weer 
verwijderd. In die periode is de openbare ruimte met uitstek geschikt voor ontmoeten. Tijdens de 
herfst en winter vindt dit voornamelijk binnen plaats. De geraniums maken dan plaats voor de 
feestverlichting. 
 
Overzicht kosten 
 
- Bollen ontmoetingspleinen: 12 x € 500,- = € 6.000 jaarlijks (inclusief onderhoud); 
- Hanging baskets: 105 – 20 (op de pleinen) = 85 stuks/2 = 42 x hanging baskets a € 160 = € 6.720     
                                jaarlijks (inclusief onderhoud). Deze kosten zijn exclusief het ophangsysteem,   
                                wat dient te worden afgestemd op de beugels voor de feestverlichting.  
 
Uitvoeringsplanning 
Zowel de bollen als de hanging baskets zijn op voorraad leverbaar. Deze zullen worden aangebracht 
zodra het benodigde budget beschikbaar is gesteld. Voor de hanging baskets dient de bevestiging 
nog te worden afgestemd voordat deze kunnen worden opgehangen. 
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5.2.2 Versterken ontmoeten en verblijven zitmeubilair Raadhuisstraat &   
            Binnenweg 

 
Voorgestelde maatregel 
Versterken van de ontmoetingsfunctie van het middendeel van de Binnenweg. Daarnaast ruime 
mogelijkheden voor de organisatie van evenementen in het middendeel van de Binnenweg. 
 
Doelstelling voor uitvoering 
Het middendeel van de Binnenweg is van oudsher al het sterkste deel van het gehele winkelcentrum 
is. Verdere versterking hier zal eerder afbreuk doen aan de rest van het centrum. De maatregelen op 
dit punt moeten dan ook zijn gericht op versterking van het hele centrum. 
 
Aanpak en uitwerking maatregel 
 

 
 

 
 
Geconstateerd is dat sommige van de houten banken in het winkelgebied onder invloed van het weer 
niet meer uitnodigen om op te gaan zitten. Dit kan worden opgelost door de hele bank te vervangen, 
maar het heeft de voorkeur om alleen het hout te vervangen voor een soort die beter tegen 
weersinvloeden is bestand. Vanwege de uitstraling wordt wel vastgehouden aan hout. Enige invloed 
op het zitcomfort door de weersomstandigheden blijft. Voorts is de wens om de beide zitelementen op 
de Binnenweg t.h.v. de Roos  dichter bij elkaar te plaatsen. Dit alles verbetert samen met het 
toevoegen van enkele kleinere zitelementen het prettig ontmoeten en verblijven op regelmatige 
afstand in het winkelgebied. 
 
Overzicht kosten 
- Het vervangen van het hout op de tien bestaande banken: € 10 x € 1000 = € 10.000 (inclusief   
                                                                                                verplaatsing 1 bank); 
- Het aankopen en plaatsen van 3 groepen van 3 kleinere zitelementen: 3 x 3 x 875 = € 7.875; 
- Omdraaien van de twee gebogen zithoeken: 2 x € 1000 = € 2.000.  
 
Uitvoeringsplanning 
De banken en materialen zullen worden besteld zodra het benodigde budget beschikbaar is gesteld. 
Levertijd is ca. 6 tot 8 weken. Aansluitend zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd (3

e
 kwartaal 

2017). 
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5.2.3 Versterken ontmoeten en verblijven Jan van Goyenstraat 

 
Voorgestelde maatregel 
Versterken van de ontmoetingsfunctie van de Jan van Goyenstraat door een kwaliteitsslag in de 
uitstraling van het winkelgebied.  
 
Doelstelling voor uitvoering 
Een kwalitatief goede uitstraling van de openbare ruimte. Maatregelen moeten zijn gericht op het 
opheffen van belemmeringen en het versterking van de uitstraling van de openbare ruimte. 
  
Aanpak en uitwerking maatregel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Winkelgebied Jan van Goyenstraat 
 

 
 
Voorgesteld wordt om in lijn met de aanpak voor de Raadhuisstraat & Binnenweg aan de kopeinden 
van het winkelgebied 4 bollen ( )  te plaatsen en om aan een deel van de lichtmasten (rond het 
parkeerterrein) hanging baskets aan te brengen. 
De bollen en hanging geraniums worden geplaatst/opgehangen in het voorjaar en begin najaar weer 
verwijderd. In die periode is de openbare ruimte met uitstek geschikt voor ontmoeten. Tijdens de 
herfst en winter vindt dit voornamelijk binnen plaats. De geraniums maken dan plaats voor de 
feestverlichting. 
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Overzicht kosten 
- Bollen kopeinden: 4 x € 500,- = € 2.000 jaarlijks (inclusief onderhoud); 
- Hanging baskets: Totaal staan er 11 lichtmasten in het winkelgebied Jan van Goyenstraat. 8 masten  
                               daarvan staan rond het verbrede deel van de straat. Kosten: 8 x hanging baskets  
                               à € 160 = € 1.280 jaarlijks (inclusief onderhoud). Deze kosten zijn exclusief het  
                               ophangsysteem, wat dient te worden afgestemd op de beugels voor de  
                               feestverlichting.  
 
Uitvoeringsplanning 
Zowel de bollen als de hanging baskets zijn op voorraad leverbaar. Deze zullen worden aangebracht 
zodra het benodigde budget beschikbaar is gesteld. Voor de hanging baskets dient de bevestiging 
nog te worden afgestemd voordat deze kunnen worden opgehangen. 
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5.2.4 Versterken ontmoeten en verblijven Zandvoortselaan-west 

 
Voorgestelde maatregel 
Versterken van de ontmoetingsfunctie van de Zandvoortselaan-west door een kwaliteitsslag in de 
uitstraling van het winkelgebied.  
 
Doelstelling voor uitvoering 
Een kwalitatief goede uitstraling van de openbare ruimte. Maatregelen moeten zijn gericht op het 
opheffen van belemmeringen en het versterking van de uitstraling van de openbare ruimte. 
 
Aanpak en uitwerking maatregel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Winkelgebied Zandvoortselaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Bank plaatsen tegen graskant 
- Bank plaatsen tegen brugrand 
- Geraniumbol op einde natuurstenen band 
- Verplaatsen fietselementen 
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Voorgesteld wordt om in lijn met de aanpak voor de Raadhuisstraat & Binnenweg en de Jan van 
Goyenstraat om aan een deel van de lichtmasten (rond het parkeerterrein) hanging baskets aan te 
brengen. De hanging geraniums worden geplaatst/opgehangen in het voorjaar en begin najaar weer 
verwijderd. In die periode is de openbare ruimte met uitstek geschikt voor ontmoeten. Tijdens de 
herfst en winter vindt dit voornamelijk binnen plaats. De geraniums maken dan plaats voor de 
feestverlichting. 
Daarnaast worden bij de entree’s (west- en oostzijde) een geraniumbol (    ) geplaatst. 
 
Overzicht kosten 
- Bollen entree      : 2 x € 500,- = € 1.000 jaarlijks (inclusief onderhoud); 
- Hanging baskets: Totaal staan er 6 lichtmasten in het winkelgebied Zandvoortselaan-west.  
                               Kosten: 6 x hanging baskets a € 160 = € 960,- jaarlijks (inclusief onderhoud).   
                               Deze kosten zijn exclusief het ophangsysteem, wat dient te worden afgestemd op   
                               de beugels voor de feestverlichting.  
- Hoek brug:           Om deze hoek geschikt te maken voor het kunnen verblijven, dienen twee 

fietsnietjes verwijderd te worden en twee banken met een afvalbak geplaats te 
worden. Kosten: € 3000,-. 
 

Uitvoeringsplanning 
Zowel de bollen als de hanging baskets zijn op voorraad leverbaar. Deze zullen worden aangebracht 
zodra het benodigde budget beschikbaar is gesteld. De bevestiging dient nog te worden afgestemd 
voordat deze kunnen worden opgehangen. 
Straatmeubilair heeft een levertijd van ca. 6 – 8 weken en kan daarna worden geplaatst. 
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5.2.5 Versterken ontmoeten en verblijven De Glip 

 
Voorgestelde maatregel 
Versterken van de ontmoetingsfunctie van De Glip door een kwaliteitsslag in de uitstraling van het 
winkelgebied.  
 
Doelstelling voor uitvoering 
Een kwalitatief goede uitstraling van de openbare ruimte. Maatregelen moeten zijn gericht op het 
opheffen van belemmeringen en het versterking van de uitstraling van de openbare ruimte. 
 
Aanpak en uitwerking maatregel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Winkelgebied De Glip 
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Gekeken is of in lijn met de aanpak voor de Raadhuisstraat & Binnenweg, de Jan van Goyenstraat en 
de Zandvoortselaan-west aan (een deel van) de lichtmasten hanging baskets kunnen worden 
aangebracht. In tegenstelling tot de genoemde winkelgebieden zijn in dit winkelgebied in het trottoir 
voor de winkels geen lantaarnpalen aanwezig, enkel op de hoek met de aangrenzende zijstraten of 
direct aan de Glipper Dreef. Daarmee is een relatie met het winkelgebied niet aanwezig.  
Wel worden bij de entree (west- en oostzijde) van de parallelweg twee geraniumbollen (    ) geplaatst. 
 
Overzicht kosten 
- Bollen entree      : 2 x € 500,- = € 1.000 jaarlijks (inclusief onderhoud); 
 
Uitvoeringsplanning 
De bollen zijn op voorraad leverbaar. Deze zullen worden aangebracht zodra het benodigde budget 
beschikbaar is gesteld.  
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5.3 Actieve acquisitie winkel- en horecabedrijven 

 
Voorgestelde maatregel 
Actief aantrekken van nieuwe interessante winkel- en/of horecabedrijven voor centrum Heemstede en 
dan met name in het meest noordelijke deel van de Binnenweg. 
 

Doelstelling voor uitvoering 
Samen met de winkeliers moet worden onderzocht welke bijdrage de gemeente kan leveren. Het 
voortouw hiervoor ligt bij de betrokken winkeliers(verenigingen).  
 
Aanpak en uitwerking maatregel 
Over het noordelijke deel van de Binnenweg is gesproken met WCH en met de belangrijkste 
pandeigenaren. Hieruit is naar voren gekomen dat door alle partijen vanuit de eigen 
verantwoordelijkheid actie wordt ondernomen. De behoefte aan een actieve gemeente wordt niet 
gevoeld. Wel is er behoefte om de gemeente achter de hand te hebben indien nodig. Daarvoor is het 
van belang om elkaar goed te blijven informeren.  
Hetzelfde geldt voor de winkelcentra Jan van Goyenstraat en Zandvoortselaan-west. 
 
Voor de vestiging van trekkers in winkels in de noordelijke deel van de Binnenweg zijn bereikbaarheid 
en parkeren belangrijke randvoorwaarden. Door de uitvoering van het opgestelde uitvoerings-
programma en door met elkaar in gesprek te blijven kan de gemeente hierin een actievere rol  
kunnen spelen. Ter ondersteuning hiervan wordt het van belang geacht om ondernemers zoveel als 
mogelijk vrijheid te geven (bijvoorbeeld door het afschaffen van de volumeregeling voor horeca) en 
maatwerk te leveren. 
 
Met de ondernemers van de Jan van Goyenstraat is afgesproken om gezamenlijk te onderzoeken 
wat een gewenste mix voor dit winkelgebied is en hoe het vestigingsbeleid daarop optimaal kan 
worden afgestemd. 
 
Voor de Zandvoortselaan-west wordt vooralsnog geen aanleiding voor nader overleg over dit 
onderwerp gezien. 
 
Overzicht kosten 
- 
 
Uitvoeringsplanning 
- Inbedding van dit onderwerp vindt plaats in het reguliere overleg met de winkeliersverenigingen; 
- Aanvullend blijft het college in overleg met de betrokken partijen over het perspectief op een   
  gewenste ontwikkeling in het noordelijke deel van de Binnenweg. 
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5.4 Gerichte communicatie en marketing 

 
Voorgestelde maatregel 
Per winkelcentrum het intensiveren van de marketing, onder meer via een online marketingstrategie 
en in de regio.  
 

Doelstelling voor uitvoering 
Samen met de winkeliers moet worden onderzocht welke bijdrage de gemeente kan leveren. Vanuit 
het economisch programma ligt ook het vraagstuk hoe we Heemstede beter op de kaart kunnen 
zetten. Een breder overleg op dit onderwerp is vanuit de gemeente gewenst. 
Het voortouw voor communicatie en marketing ligt bij de betrokken winkeliers(verenigingen). 
 
Aanpak en uitwerking maatregel 
 
Raadhuisstraat & Binnenweg 
WCH heeft een actuele website, er is een Facebook-
pagina, er zijn vergevorderde plannen voor een 
emailnieuwsbrief, er worden evenementen en andere 
activiteiten georganiseerd en onder de aandacht gebracht 
in buurgemeentes middels borden en advertenties.  
Er zijn op dit moment geen ideeën bij WCH voor 
uitbreiding van de activiteiten op dit punt. Wel heeft WCH 
behoefte aan goede afspraken over de voorbereiding van 
evenementen (coördinatie van vergunningen, etc). 
Bij WCH is op dit moment geen draagvlak aanwezig voor 
de instelling van een ondernemersfonds. 
 
Jan van Goyenstraat 
Ook de winkeliersvereniging Jan van Goyenstraat heeft 
een actuele website, er is een Facebook-pagina. Ook hier 
is behoefte aan een goede coördinatie van evenementen. 
 
Zandvoortselaan-west 
Er is geen website, wel is men in beperkte mate 
individueel actief op Facebook. Er is wel een duidelijke 
visie op wat men wil zijn, te weten een foodcentrum van 
bovengemiddelde kwaliteit met enkele aantrekkelijke 
speciaalzaken (Huize Van Wely, Kaashuis Tromp). 
Tevens is er bereidheid om actiever met social media te gaan werken.  
 
Voorstellen: 
- Voor het winkelcentrum Raadhuisstraat & Binnenweg is er al    
  een evenementencoördinator. Dit initiatief kan worden  
  uitgebreid naar de hele gemeente, indien mogelijk in  
  combinatie met de opzet van een evenementenweek; 
 
- Overleg initiëren met alle verenigingen, individuele  
  ondernemers over marketing (1 à 2x per jaar)  
  met ondersteuning van externe expertise; 
 
- Bij de gemeente wordt nagedacht over het ‘op de kaart zetten‘  
  van de gemeente (village-marketing).  
  Onderzocht wordt wat de wensen en mogelijkheden op dit punt  
  zijn. Onder “villagemarketing” wordt verstaan: helder in kaart  
  brengen van wat er op het gebied van vermaak en verblijf  
  aanwezig is en dit op aantrekkelijke manier bundelen en  
  zichtbaar maken om zo de inwoners en bezoeker van  
  Heemstede met een gepaste trots te laten zien wat we te  
  bieden hebben.  
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  Belangrijk onderdeel hiervan wordt het aanhaken van de winkelgebieden aan dit programma    
  (digitale vindbaarheid).  
 
- Er is behoefte om op verschillende plekken in het winkelgebied Raadhuisstraat & Binnenweg  
  plattegronden met een actueel overzicht van de aanwezige winkels te hebben. Tevens is de vraag    
  om ten behoeve van de promotie van evenementen aankondigingen te kunnen ophangen.  
  Voorgesteld wordt om hiervoor voorzieningen aan te brengen die voorziet in deze behoefte en die  
  recht doet aan de kwaliteit en uitstraling van de openbare ruimte; 
 
- De ondernemers van de Zandvoortselaan-west willen aan de verlichtingsarmaturen banieren  
  aanbrengen voor een betere zichtbaarheid van het winkelgebied. De uitvoerbaarheid hiervan wordt  
  onderzocht.  
 
Overzicht kosten 
- Inhuren expertise uitwerking villagemarketing: € 10.000; 
- Voorzieningen plattegrond  winkelgebied en aankondiging evenementen: 5 stuks x € 2.000  
                                                                                                                       = € 10.000; 
 
Uitvoeringsplanning 
- Evenementen         :  coördinatie is al in gang gezet en wordt in 2017 uitgebreid;  
- Villagemarketing    :  startnotitie in maart in het college; planuitwerking 2

e
 en 3

e
 kwartaal 2017;  

                                    besluitvorming 4
e
 kwartaal. 

- Borden en banieren: aangesloten wordt op de uitvoeringsplanning van het plaatsen van het  
                                    straatmeubilair (3

e
 kwartaal 2017). 
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6. Financiële onderbouwing uitvoeringsprogramma 

 

6.1 Inleiding 

In de vorige hoofdstukken is per maatregel een overzicht van de kosten gegeven. 
In dit hoofdstuk wordt een totaaloverzicht van de kosten van het uitvoeringsprogramma gegeven en 
wordt nader ingegaan op de dekking.  
 

6.2 Kostenoverzicht uitvoeringsprogramma 

 

Maatregel 
 

Structurele 
verhoging 
onderhouds- 
budget groen 
 

Krediet  
 

Ruimtelijke ordening   

1a. Vestigingsbeleid detailhandel         
      Raadhuisstraat & Binnenweg 
 

- - 

1b. Vestigingsbeleid detailhandel  
      Jan van Goyenstraat 
 

- - 

2. Herontwikkeling Binnendoor e.o. 
 

- - 

3. Regelgeving horeca en terrassen 
 

- - 

4. Opwaardering IJzeren brug e.o. 
- Inrichting terras hoek   
  Zandvaartkade- Binnenweg    
  (tegenover Kaldi) 

  
€ 30.000  
(In geval van verpachting van het 
terras staan hier de jaarlijkse  
opbrengsten tegenover)  
 

   
Verkeer   

1a. + 1b. Bewegwijzering winkelgebieden 
Raadhuisstraat &  
Binnenweg, Jan van Goyenstraat en 
Zandvoortselaan-west 
- Opstellen en uitwerken   
   bewegwijzeringsplan; 
- Nieuwe bebording (incl. plaatsing); 
- Dynamische bewegwijzering  
  parkeerlocaties 

  
 
 
 
€ 15.000 
 
€ 50.000 
PM. (Indicatie: enkele € tonnen 
plus jaarlijkse onderhoudskosten, 
die variëren van enkele 
duizenden tot  tienduizenden 
euro’s; het betreft een zeer 
globale berekening, aangezien de 
investeringen erg afhankelijk zijn 
van wat uiteindelijk wordt 
toegepast)       
                                                         

2. Opheffen afslagverboden Binnenweg-
noord 
 
 
 
 
 

- - 
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3. Parkeerduur langsparkeren    
    Raadhuisstraat & Binnenweg 
- Aanpassing parkeerautomaten en   
  digitale parkeerapparatuur;  
- Verlaging parkeertarief                                 
 

 
 
 
 
PM (Kosten zijn 
afhankelijk van 
het voorstel dat 
in het 4

e
 

kwartaal van 
2017 aan de 
raad wordt 
gedaan) 
 

 
 
€   2.000  
 
 
 

4a. Optimaliseren parkeren  
      Raadhuisstraat & Binnenweg 
- Realisatie kleine verbeteringen 
 

  
 
€ 10.000 
 

4b. Optimaliseren parkeren  
      Jan van Goyenstraat 
- Verduidelijken bebording blauwe   
  zone  
 

  
 
€   1.000 

4c. Optimaliseren parkeren  
      Zandvoortselaan-west 
- Indeling parkeervakken; 
- Langsparkeerstrook Roemer   
  Visscherplein  
 

  
 
€   3.500 
€ 30.000 (uitgaande van  
hergebruik oude materialen) 

5. Vergroten verkeersveiligheid     
    Raadhuisstraat & Binnenweg 
- Oversteekvoorzieningen, incl.     
   blindengeleidelijnen; 
- Blindegeleiddelijnen zijstraten; 
- Verbreding fietssuggestiestrook,     
  incl. verduidelijking belijning  
  bestaande fietssuggestiestrook;  
- Bebording “Auto te gast”  
 

  
 
€ 10.000 
 
€ 40.000 
€ 20.000  
 
 
€  5.000 

6. Verkeersregulering IJzeren brug 
- Vervanging bebording; 
- Aanbrengen markering (haaientanden) 
 

  
€     150 
€  1.000 

7a. Optimaliseren fietsparkeren  
      Raadhuisstraat & Binnenweg 
- Fietsparkeervoorzieningen   
  ontmoetingsplein;  
- Fietsparkeervoorzieningen overig    
 

  
 
€ 15.000 
 
€   3.750 

7b. Optimaliseren fietsparkeren  
      Jan van Goyenstraat 
- Fietsparkeervoorzieningen    
  winkelgebied;  
- Verplaatsen fietstulips  
- Verplaatsen bank en afvalbak  
 

  
 
€   6.300 
 
€      150 
€      200 

7c. Optimaliseren fietsparkeren      
      Zandvoortselaan-west  
- Aanpassen parkeerstrook;  
- Fietsparkeervoorzieningen  
  winkelgebied;  
 

  
 
€   6.000 
€   3.400 
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Overig   

1. Schoon, heel en veilig winkelgebieden 
- Onderhoud winkelgebieden; 
 
 
- Vervangen boomspiegels  
  Binnenweg 
   

 
 
Kosten ten laste 
van het 
jaarlijkse 
onderhouds-
budget 
 

 
 
 
 
 
€ 18.000 

2a. Versterken ontmoeten en  
      verblijven Raadhuisstraat &  
      Binnenweg (groen) 
- Bollen ontmoetingspleinen (incl.  
  onderhoud); 
- Hanging baskets (inclusief  
  onderhoud) 
 

 
 
 
€   6.000  
  
€   6.720     

 

2b. Versterken ontmoeten en  
      verblijven Raadhuisstraat &  
      Binnenweg (zitmeubilair) 
- Vervangen hout bestaande banken; 
- Aanbrengen nieuwe zitelementen; 
- Aanpassen bestaande zithoeken  
 

  
 
 
€ 10.000 
€   7.875 
€   2.000 

2c. Versterken ontmoeten en  
      verblijven Jan van Goyenstraat  
      (groen) 
- Bollen kopeinden (inclusief  
  onderhoud); 
- Hanging baskets (inclusief  
  onderhoud) 
 

 
 
 
€   2.000  
 
€   1.280 

 

2d. Versterken ontmoeten en  
      verblijven Zandvoortselaan-west  
- Hanging baskets (inclusief  
  onderhoud); 
- Bollen kopeinden (inclusief  
  onderhoud); 
- Inrichting hoek brug  
 

 
 
€      960  
 
€   1.000 
 

 
 
 
 
 
 
€   3.000 

2e. Versterken ontmoeten en verblijven De 
Glip 
- Bollen kopeinden (inclusief  
  onderhoud); 
 

 
 
€  1.000 
 
 

 

3. Actieve acquisitie winkel/ en 
horecabedrijven 
 

- - 

4. Gerichte communicatie en  
    marketing 
- Inhuren expertise villagemarketing; 
- Plattegronden winkelgebied 

  
 
€ 10.000 
€ 10.000 

   
Totalen Structurele 

verhoging 
onderhouds- 
budget 

Krediet 

 € 18.960   
 

€ 313.325 
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 Structurele 
verhoging 
onderhouds- 
budget 

Krediet  

Apart wordt een krediet aangevraagd voor 
de aanschaf elektrische stofzuiger voor de 
winkelgebieden (maatregel “Reiniging 
winkelgebieden”) in verband met de 
afwijkende afschrijvingstermijn    

 € 18.000  
 

 
Alle overige voorgestelde acties en maatregelen, waaronder vervolgoverleggen met de betrokken 
partijen, het opstellen van de beleidsnotities voor het vestigingsbeleid, regelgeving horeca en 
terrassen en parkeertarieven kunnen naar verwachting worden uitgevoerd ten laste van reguliere 
budgetten van het betreffende jaar van uitvoering. 
 


