
 
 

 

Aan de Gemeenteraad. 
 

 
Onderwerp: In te stemmen met de projectopdracht Vitaal Vogelenzang 
 
Voorgesteld besluit: 

 

De raad van de gemeente Bloemendaal; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 september 2016  
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Met inachtneming van amendement F: 
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In te stemmen met de projectopdracht Vitaal Vogelenzang 
 
met inachtneming van de volgende aandachtspunten: 
 

a. Voor de eerste fase van het project Vitaal Vogelenzang 80.000 euro beschikbaar te stellen, 
te dekken uit de bestaande budgetten van het begrotingsjaar 2016. In deze fase staan de 
volgende activiteiten centraal: 
1. Het in kaart brengen van de huidige (0-)situatie ten aanzien van de demografische 

opbouw alsmede de sociale - en de ruimtelijke structuur van Vogelenzang en hieraan 
een budget te besteden van maximaal 25.000 euro; 

2. Het selecteren van een communicatiebureau dat gedurende de eerste fase samen met 
de inwoners en stakeholders de communicatie en participatie vorm geeft, voor een 
budget van 15.000 euro; 

3. Het starten met de uitvoering van maatregelen die op korte termijn een positief effect 
hebben op de vitaliteit van Vogelenzang, en hiervoor 40.000 euro beschikbaar te 
stellen 

 
b. op basis van de beschrijving als bedoeld bij a.1 drie ontwikkelscenario’s op te stellen, deze 

scenario’s inclusief een actieprogramma met daarin passende maatregelen die een 
positieve en meetbare bijdrage leveren aan de vitaliteit van Vogelenzang,  met een 
budgetvoorstel, uiterlijk mei 2017 voor te leggen aan de raad, 

 
c. de raad op de hoogte te houden van de voortgang van het project “Vitaal Vogelenzang” in 

de raadscommissie Samenleving.” 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering 
van de raad der gemeente Bloemendaal, 
gehouden op 27 oktober 2016 
 

 
  , voorzitter 
 
 
 

    , griffier 
 
 
 
Voorgesteld besluit 

 
In te stemmen met de projectopdracht Vitaal Vogelenzang. 
 
Aanleiding en beoogd effect 

 
Een deel van de inwoners en organisaties in Vogelenzang maakt zich zorgen over de vitaliteit van hun dorp. 

Dit heeft onder meer geleid tot de organisatie van een drietal consultatieavonden in het Dorpshuis door twee 

raadsfracties. Tijdens deze avonden bleek dat deelnemers zeer betrokken zijn bij hun woon- en 

werkomgeving, maar zich duidelijk zorgen maken over de vitaliteit en leefbaarheid van Vogelenzang.  
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Politieke keuzeruimte 
 
Onderzoek naar het DNA van Vogelenzang levert verschillende ontwikkelscenario’s op. De raad maakt in mei 
’17 een keuze voor één van deze scenario’s. Afhankelijk van het gekozen scenario hoort daar een pakket 
aan maatregelen (inclusief budget) bij die een meetbare bijdrage moeten leveren aan de leefbaarheid in 
Vogelenzang. 
 
Gedachtegang 
We zetten in op twee sporen: enerzijds gaan we aan de slag met de uitvoering van maatregelen die op korte 
termijn een positieve bijdrage leveren aan de vitaliteit van Vogelenzang. Dit is met name ingegeven vanuit 
de behoefte van inwoners en organisaties om na lang praten concreet aan de slag te gaan.  
Anderzijds zetten we in op gedegen onderzoek om de huidige situatie (sociale- en ruimtelijke structuur) 
goed in beeld te brengen en op basis daarvan ontwikkelscenario’s op te kunnen stellen en bestuurlijke 
keuzes te kunnen maken.  
 
 
Overwegingen van het college 
Geen bijzonderheden 
 
 
Middelen 
Om te kunnen starten met de eerste fase van het project Vitaal Vogelenzang is een incidenteel budget nodig 
van 80.000 euro. Dit budget krijgt een apart grootboeknummer gekoppeld aan het project Vitaal 
Vogelenzang. Budgetbeheer ligt bij de projectmanager. Het budget wordt grotendeels nog besteed in 2016. 
Dekking is voorzien binnen de bestaande budgetten van het begrotingsjaar 2016.   
 

Door deze dekking hoeven er voor de uitvoering van de werkzaamheden uit de projectopdracht geen 
financiële middelen in de gemeentebegroting worden vrijgemaakt. Het college van Bloemendaal heeft ervoor 
gekozen om ambtelijke capaciteit beschikbaar te stellen. Wel heeft dit mogelijk tot gevolg dat andere 
projecten moeten worden uitgesteld. 
 
Participatie 
 
De totstandkoming van de projectopdracht is een interactief proces geweest, waarbij de input van 
stakeholders een belangrijke rol heeft gespeeld.  
 

- Er hebben diverse één op één gesprekken plaatsgevonden tussen de projectmanager en bijvoorbeeld 
de directie van basisschool de Paradijsvogel, kinderopvang Les Petits en COOP. Ook is gesproken 
met vertegenwoordigers van het Dorpshuis en met de dorpsraad.  

- Er zijn twee brainstorms gehouden (14-7-16 en 30-8-16) waarin Vogelenzangse stakeholders  hun 
inbreng en advies konden leveren op de concept versie van de projectopdracht.  

 
Het ingezette interactieve samenwerkingsproces zetten we voort en breiden we uit. De gemeente wordt 
betrokken in initiatieven van inwoners en (Vogelenzangse) organisaties. En andersom betrekken we 
inwoners en organisaties als medebeslisser in het maken van keuzes voor de uitvoering van korte termijn 
maatregelen en het formuleren van de onderzoeksopdracht.     
 
 
Communicatie 

 
Vitaal Vogelenzang is een project dat gestart is vanuit inwoners en organisaties in Vogelenzang. Het is dus 

van groot belang dat de initiatiefnemers actief blijven participeren. Dat vraagt om een stevige inzet op 

communicatie- en participatievlak. Daarom is in de budgetaanvraag ook specifiek geld opgenomen voor de 

inzet van een extern bureau om capaciteit en creativiteit te garanderen.  

 
 
Samenwerking (Heemstede) 

 
Vitaal Vogelenzang kan gezien worden als een pilot project in het kader van overheidsparticipatie. 
Gedurende de uitvoering van de eerste fase van het project wordt regelmatig aandacht besteed aan het 
lerend effect voor de ambtelijke organisatie en het bestuur.  
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Vervolgproces/evaluatie 

 

Aan de hand van de inhoud an de erschillende ont ikkelscenario’s zullen enkele tussentijdse e aluatie- en 

voortgangsmomenten worden bepaald. 

 
 
Bijlagen 

 
Projectopdracht Vitaal Vogelenzang  
 
Achterliggende documenten 

Motie 20-4-16 (corsanummer 2016013790). 
 
 
 
  
Burgemeester en wethouders van Bloemendaal, 
 
 
 , burgemeester. 
 
 
 
      , gemeentesecretaris. 
 
 
 
Advies Commissie 
De voorzitter merkt op dat het dictum van het raadsvoorstel eigenlijk niet helder genoeg is, want 

waar stemt de raad nu precies wel en niet mee in. Zij heeft dit in het CVO opgemerkt als algemeen 

toekomstig verbeterpunt. 

De vragen en opmerkingen betreffen de duiding van het begrip ‘vitaal’, de wens dat het om meer 
gaat dan alleen ruimtelijke ontwikkelingen, wat precies het laaghangend fruit is en quick wins zijn, 

op welke wijze de inwoners worden betrokken, de financiering van projecten en de selectie van het 

onderzoeksbureau. 

Wethouder Heijink beantwoordt de gestelde vragen. Hij geeft in grote lijnen aan dat eerst een 

inventarisatie plaatsvindt, dan worden keuzes gemaakt en daarna start de uitvoering. Mevrouw 

Campfens legt uit dat het onderzoeksbureau wordt geselecteerd na het raadsbesluit samen met 

een groep inwoners. 

De voorzitter concludeert dat het voorstel als bespreekpunt voor de raadsvergadering kan worden 

geagendeerd. 
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