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Samen Duurzaam Leven 
 

Graag stellen we ons aan u voor: burgemeester Ruud Nederveen, wethouders Tames Kokke (VVD), 

Jur Botter (D66) en Marjolein de Rooij (GroenLinks). Sinds 27 mei 2014 vormen we samen het 

nieuwe college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bloemendaal. 

 

Dit is ons collegeprogramma Samen Duurzaam Leven, gebaseerd op het coalitieakkoord van 11 

mei 2014 tussen VVD, D66, en GroenLinks. In ons programma geven we een integrale visie op wat 

we als burgemeester en wethouders de komende jaren voor Bloemendaal willen betekenen. Met 

aandacht voor elkaar (Samen), voor de toekomst (Duurzaam) en voor de belangen van onze 

inwoners in hun persoonlijke omgeving (Leven). 

 

Dit collegeprogramma is zowel leidraad als toetssteen in alles wat wij doen en hoe wij dat doen. 

Voor alles willen wij benaderbaar zijn: toegankelijk, open en transparant. We wegen belangen van 

individuele inwoners en ondernemers zorgvuldig af tegen het algemeen belang en wet- en 

regelgeving. Over alle beslissingen die we nemen – wat ook de uitkomst is – communiceren we zo 

snel en zo helder mogelijk. Op basis van duidelijke spelregels, afspraken en meetpunten. Zo doen 

we dat. 

 

En we luisteren. Alleen daardoor leer je de ander kennen, kun je relaties versterken en groepen en 

individuen met elkaar verbinden. Dat geldt ook voor de verhouding met de gemeenteraad. Want dit 

college is er nadrukkelijk voor de héle raad. Zo willen we bruggen slaan tussen individueel en 

algemeen belang, tussen verschillende groepen in onze samenleving en tussen de keuzes die we 

moeten maken. 

 

Bloemendaal is een bevoorrechte gemeente om te wonen, te werken en te besturen. We willen als 

zorgvuldig rentmeester het goede behouden en waar mogelijk versterken. Want dit is een plek 

waar we met zijn allen trots op zijn en trots op willen blijven. We zijn ervan overtuigd dat we met 

dit collegeprogramma daarvoor de juiste koers hebben uitgezet. 

 

 

 

Samen 
 

Samen betekent voor ons college dat we ervan overtuigd zijn dat we in Bloemendaal inderdaad 

met zijn allen de toekomst van onze gemeente bepalen. In welk dorp we ook wonen, tot welke 

generatie we ook behoren, wat onze positie in onze gemeenschap ook is. 

 
Jeugd 

 

Per 1 januari 2015 is onze gemeente verantwoordelijk voor vrijwel de gehele jeugdzorg 

(Jeugdwet). Samen met partners maken we heldere afspraken over hulp aan jongeren en gezinnen 

in Bloemendaal om het ontstaan en escaleren van problemen zoveel mogelijk te voorkomen. Dat 

gebeurt onder meer door vaste zorgcoördinatoren toe te wijzen aan de betrokken jongeren en 

gezinnen. Het Centrum voor Jeugd en Gezin speelt daarin een centrale rol. De effecten van het 

nieuwe beleid houden we als college scherp in de gaten, ook door heel goed te luisteren naar de 

jongeren zelf. Waar nodig passen we het beleid aan. We willen de maatschappelijke betrokkenheid 

van jongeren actief bevorderen. Vanwege de integratie van de voorschoolse voorzieningen bouwen 

we de gemeentelijke subsidie voor peuterspeelzaalwerk in de periode 2015-2018 langzaam af.  
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Actiepunten 

 We kopen de zorg voor 2015-2018 in met de juiste balans tussen kwaliteit en kosten. 

 We vormen het Centrum voor Jeugd en Gezin om tot een volwaardig jeugdloket (op een centrale 

plek). 

 We bevorderen de maatschappelijke betrokkenheid van jongeren, onder meer bij de democratische 

processen in onze gemeente. 

 

Welzijn, cultuur en recreatie 

 

Per 1 januari 2015 is onze gemeente verantwoordelijk voor de ondersteuning van inwoners die zo 

lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen (Wet maatschappelijke ondersteuning). Op dit gebied 

werken we intensief samen met vrijwilligersorganisaties en mantelzorgers. We stellen een 

controller aan om toezicht te houden op de uitvoering van de wet.  

In 2015 stellen we een nieuwe cultuurnota vast, samen met onze culturele partners. Daarin maken 

we ook keuzes over de beschikbaarheid van expositieruimtes in de gemeente. In nauw overleg met 

omwonenden verbeteren we de speelvoorzieningen in de buurt. Op dezelfde wijze betrekken we de 

inwoners bij de toekomst van de bibliotheek. De bibliotheek in Bloemendaal verplaatsen we niet en 

er blijft een bibliotheek in Bennebroek.  

Met onze omgeving gaan we respectvol en duurzaam om en we garanderen rust en ruimte voor 

onze inwoners en bezoekers. In onze visie op recreatie en toerisme staat de unieke 

aantrekkingskracht van wandelen en fietsen in het Bloemendaalse strand- en duinlandschap 

centraal. 

 

Actiepunten 

 In 2015 stellen we een nota vast over de rol en functie van de bibliotheek en de verschillende 

vestigingen; evaluatie van de vestigingen vindt plaats na 2016. 

 In 2015 maken we een nieuwe cultuurnota. 

 In 2015 formuleren we de speerpunten voor recreatie en toerisme als onderdeel van de nota voor 

het economisch beleid.  

 

Werk 

 

In de ogen van ons college is werk een primaire levensbehoefte. Per 1 januari 2015 is onze 

gemeente verantwoordelijk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (Participatiewet). 

Voor deze groep komen we in actie door maatwerk te leveren. Dat doen we in nauwe 

samenwerking met partners voor re-integratie en bemiddeling voor werk. Samen met andere 

gemeenten en partners uit de regio laten we de arbeidsmarkt en het onderwijs zo goed mogelijk op 

elkaar aansluiten. Nieuw is de komst van garantiebanen voor inwoners van Bloemendaal met een 

arbeidsbeperking. Als een betaalde baan niet haalbaar is, dan vinden we vrijwilligerswerk en 

mantelzorg een goed alternatief. Dat geldt ook voor het uitvoeren van maatschappelijke 

activiteiten die tot werk kunnen leiden. 

 

Actiepunten 

 In 2014 stellen we verschillende verordeningen op (loonkostensubsidie, studieregeling, 

tegenprestatie, cliëntenparticipatie, enzovoort) als gevolg van de Participatiewet. 

 Vanaf 2015 realiseren we garantiebanen voor mensen met een arbeidsbeperking. 
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Wonen 

 

Ons college wil samen met de regio nieuwe woningbouwafspraken maken over aantallen woningen, 

woningtypen en prijssegmenten. Deze afspraken vertalen we naar concrete woningbouwprojecten 

door overeenkomsten te sluiten met projectontwikkelaars en prestatieafspraken te maken met de 

corporaties. 

Bouwgrond is in Bloemendaal schaars en duur. We ondersteunen de corporaties daarom bij de 

nieuwbouw van sociale huurwoningen. Ten eerste door bij vrijkomende nutsgebouwen (gebouwen 

met een maatschappelijk gebruik zoals scholen) het gebouw tegen taxatiewaarde en de 

onderliggende grond tegen de waarde van grond voor sociale woningbouw aan de corporaties aan 

te bieden. Ten tweede door bij te dragen in de grondprijsverschillen voor de bouw van specifieke 

huisvesting voor bijzondere groepen, met als voorwaarde dat deze woningen gedurende de gehele 

exploitatietermijn als sociale huurwoningen worden verhuurd. 

Komt de corporatie niet op redelijke termijn tot overeenstemming met een grondeigenaar, dan is 

afkoop van de verplichting tot sociale woningbouw door de eigenaar mogelijk. Gronden van de 

gemeente voor sociale woningbouw in een gemengd plan (vrije sector en sociale woningbouw) 

verkopen we direct aan corporaties, dus zonder tussenkomst van ontwikkelaars. 

 

Actiepunten 

 In 2015 maken we nieuwe woningbouwafspraken met de regio voor de periode 2016-2020. 

 In 2015 maken we prestatieafspraken met de corporaties voor de periode 2015-2018. 

 In 2014 stellen we een startnotitie op over de uitgangspunten bij sociale woningbouw. 

 In 2015 leggen we in de vernieuwde verordening sociale woningbouw de details vast voor de 

subsidie voor de bouw van sociale huurwoningen. 

 

Gemeentelijke samenwerking 

 

Samenwerking tussen gemeenten moet volgens ons college altijd in het teken staan van het 

verhogen van kwaliteit, efficiëntie en effectiviteit. Een (ambtelijke) fusie is daarvoor niet nodig. Op 

basis van die uitgangspunten zetten we de bestaande samenwerkingsverbanden voort, waaronder 

die tussen de ambtelijke organisaties van Bloemendaal en Heemstede. Wel willen we meer grip op 

de vele samenwerkingsverbanden waarbij de gemeente is betrokken. Daarom gaan we het 

functioneren van al deze verbanden zorgvuldig volgen. We reorganiseren de verantwoordelijkheden 

zodat helder is wie waarop toezicht houdt. 

 

Actiepunten  

 In 2015 voegen we de ICT-teams en de ICT-infrastructuur van Bloemendaal en Heemstede samen, 

waarmee we ambtelijke samenwerking tussen beide gemeenten verder vorm geven. 

 In 2015 stellen we een nota vast om de bestuurlijke grip op de samenwerkingsverbanden te 

verbeteren. 

 

Communicatie 

 

Open en directe communicatie geeft niet alleen inzicht in het democratisch proces, maar vergroot 

ook het vertrouwen. Op het gebied van communicatie laten we een frisse wind waaien en 

verbeteren we de kwaliteit. Als college hebben we hierin een eigen verantwoordelijkheid door tijdig 

in te spelen op verwachtingen, gemakkelijk toegankelijk te zijn en alle communicatiekanalen zo 

goed mogelijk te gebruiken. We gaan regelmatig digitale enquêtes houden onder inwoners over 

uiteenlopende onderwerpen om zo voeling te houden met wat er leeft in onze gemeente. Met een 

representatieve groep inwoners van onze gemeente gaan we in gesprek over de wijze van 

participatie en de onderwerpen die daarvoor in aanmerking komen. Zo scheppen we samen 

duidelijkheid over de invloed van inwoners op de besluitvorming en over de bijdrage die zij kunnen 

leveren aan Bloemendaal. 
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Actiepunten  

 In 2014 organiseren we bijeenkomsten met inwoners in alle dorpen om te praten over hun en onze 

verwachtingen van participatie. 

 In 2015 stellen we op basis van deze gesprekken een nieuwe nota participatiebeleid vast.  

 In 2014 gaan we van start met de eerste enquête van de nieuwe digitale burgerpeiling. 

 

 

 

Duurzaam 
 

Duurzaam betekent voor ons college dat we op korte termijn voor Bloemendaal oplossingen 

nastreven die ook op lange termijn hun waarde behouden. Niet alleen op het gebied van natuur, 

afval en energie, maar ook in de wijze waarop we onze gemeente besturen, organiseren en 

financieren. 

 

Afval en energie 

 

Afval is een grondstof. We willen de hoeveelheid restafval verminderen en het gescheiden 

inzamelen en recyclen bevorderen. Ook houden we het huidige contract met onze afvalinzamelaar 

tegen het licht. De afvaldienstverlening blijft op gelijk niveau, uitgaande van het principe ‘de 
vervuiler betaalt’. Voor het onderwerp energie luidt het motto ‘minder en beter’. Concreet betekent 
dit: het realiseren en stimuleren van energiebesparingen en het overstappen op duurzame energie 

waar mogelijk. Burgerinitiatieven op dit gebied omarmen we, maar de gemeente heeft ook een 

voorbeeldfunctie. Om het energiegebruik van de gemeente te verlagen, stappen we over op led bij 

de vervanging van straatverlichting.  

 

Actiepunten 

 Begin 2015 sturen we de raad een nota voor het duurzaamheidsprogramma 2015-2018 met onze 

doelstellingen. 

 Om het gemeentelijk beleid voor duurzaamheid onafhankelijk te laten toetsen willen we in 2017 de 

gouden ECO XXI Award behalen. 

 Ruim voor 2020 zamelen we minimaal driekwart van het huishoudelijk afval gescheiden in. 

 

Economie 

 

We willen onze economische ambitie voor de komende jaren en de criteria voor de beoordeling van 

nieuwe initiatieven vastleggen. Ons college maakt daarom een nota waarin we een beeld schetsen 

van de lokale economie en actuele economische ontwikkelingen. Bijzonder voor Bloemendaal is 

bijvoorbeeld de groei van kleinschalige dienstverlening. In de nota brengen we onze economische 

ambities in samenhang met onze duurzaamheidsprincipes. Nu kiezen we alvast voor een 

verbetering van de inrichting van alle winkelstraten: aantrekkelijk, veilig, levendig en economisch 

gezond. Samen met de ondernemers, de omwonenden en het winkelende publiek bepalen we 

welke elementen van de inrichting daaraan bijdragen.  

 

Actiepunten 

 In 2015 stellen we een nota op voor het economisch beleid voor de periode 2015-2018. 

 Vanaf 2016 gaan we de inrichting van de winkelstraten gefaseerd verbeteren. 
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Natuur 

 

Natuur is een belangrijk en onmisbaar onderdeel van de leefomgeving van Bloemendaal. Ons 

college zet zich actief in voor behoud en verduurzaming. Zo zetten we cultuurplantsoen om naar 

natuurlijk plantsoen. Door bermen minder vaak te maaien, krijgen flora en fauna meer ruimte. 

Inwoners nodigen we nadrukkelijk uit om betrokken te zijn bij het uitvoeren van onderhoud, 

bijvoorbeeld van onze bosparken. Het project voor de natuurverbinding Zeeweg voegen we toe aan 

de Structuurvisie. We zijn tegenstander van het afschieten van wilde dieren op grond in eigendom 

van de gemeente, maar we beseffen dat dit niet altijd te voorkomen is. Onderdeel van ons 

natuurbeleid is een goede informatievoorziening aan de inwoners en het beschermen van 

waardevolle bomen en houtopstanden. Vooruitlopend op het landelijke verbod zal de gemeente 

geen gif meer gebruiken bij de onkruidbestrijding.  

 

Actiepunten  

 In 2015 maaien we bermen minder vaak zodat er in Bloemendaal meer bloembermen zullen 

ontstaan. 

 In 2015 verschijnt een nieuwe nota voor de omgang met wilde dieren op gemeentegrond. 

 In 2015 voeren we een milieuvriendelijke vorm van onkruidbestrijding in door een herziening van 

het straatreinigingsbeleid. 

 

Bestuur 

 

Duurzaam besturen betekent voor ons college: midden in de Bloemendaalse samenleving staan, 

duidelijke en toekomstgerichte keuzes maken en hierover altijd verantwoording afleggen. We 

voeren een open, eerlijke en voortdurende dialoog met inwoners en ondernemers. In onze ogen is 

de gemeente een gelijkwaardige partner die minder bepaalt en meer ondersteunt. Dit gebeurt door 

actief deel te nemen aan uiteenlopende initiatieven en verbanden in onze gemeenschap. We 

geloven in een heldere en respectvolle verhouding met de gemeenteraad, met waar mogelijk ruime 

meerderheden voor onze voorstellen. Daarbij hanteren we een bestuursstijl die zich kenmerkt door 

het geven van vertrouwen, heldere communicatie, ruimte voor eigen initiatief en het werken aan 

concrete resultaten.  

 

Actiepunten 

 In 2015 leggen we de uitgangspunten van samenwerking met inwoners vast in nieuw 

participatiebeleid. 

 Vanaf eind 2014 houden we onze spreekuren ook in de verschillende dorpen. 

 Minstens één keer per jaar bezoeken we als voltallig college elk dorp voor overleg.  

 

Organisatie 

 

De maatschappij verandert, dus ook de gemeentelijke organisatie. Als college hebben we duidelijke 

ideeën over de duurzame resultaten die dergelijke veranderingen moeten opleveren. In de eerste 

plaats dat de organisatie klantgerichtheid, toegankelijkheid en de invalshoek van de inwoners van 

Bloemendaal centraal stelt. In de tweede plaats dat de organisatie de gemeenteraad en het college 

optimaal van dienst is: integraal, professioneel en wendbaar.  

We zijn gestart met een onderzoek naar de kwaliteit en efficiëntie van de gemeentelijke 

organisatie. Dit richt zich met name op de directie- en managementstructuur en de 

organisatiecultuur. Het doel daarvan is dat de organisatie zich in het nieuwe gemeentehuis op de 

beste manier kan ontwikkelen: efficiënt, integer, slagvaardig én zorgvuldig, in dienst van het 

algemene belang. Lopende ontwikkelingen gaan door, zoals de komst van de nieuwe afdeling 

dienstverlening, het nieuwe werken, het interne informatiebeleid en de ambtelijke samenwerking 

met Heemstede. 
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Actiepunten 

 Nog voor de verhuizing naar het nieuwe gemeentehuis in mei 2015 voeren we de aanbevelingen 

van het onderzoek naar de kwaliteit en efficiëntie van de organisatie uit. 

 In mei 2015 gaat de vernieuwde organisatie in het vernieuwde gemeentehuis aan de slag, met een 

nieuw publiekscentrum voor alle inwoners en ondernemers. 

 

Financiën 

 

Een reëel duurzaam financieel evenwicht is noodzakelijk om de plannen van ons college uit te 

voeren. Ons uitgangspunt daarbij is het leveren van kwaliteit, tegen een redelijke prijs. Inwoners 

en ondernemers belasten we niet zwaarder dan nodig is. Om onze ambities waar te maken, zal de 

gemeentelijke organisatie efficiënt en effectief moeten optreden. Dat is des te belangrijker gezien 

de nieuwe sociale taken voor Bloemendaal op het gebied van jongerenzorg, maatschappelijke 

ondersteuning en sociale zekerheid. Deze nieuwe taken voeren we budgetneutraal uit: dus met het 

geld dat we daarvoor hebben, zonder extra kosten. We verkopen geleidelijk gemeentelijk bezit dat 

niet bijdraagt aan de gemeentedoelstellingen. Met de opbrengst daarvan gaan we duurzaam om. 

Vanaf 2016 besparen we jaarlijks € 312.000 door de komst het nieuwe gemeentehuis, waarmee 

we de beloofde besparing volledig realiseren. 

De hondenbelasting schaffen we af. We helpen ondernemers door geen precariobelasting te heffen 

voor bepaalde zaken. De gebruikers-OZB op niet-woningen (zoals winkels, scholen en 

bedrijfspanden) gaat omlaag. Dit verlies aan inkomsten vangen we zo nodig op door extra 

bezuinigingen door te voeren. 

 
Actiepunten 

 Vanaf 2015 hervormen we de gemeentelijke belastingen in fases. 

 Vanaf de begroting voor 2015 zetten we in op verdere concreetheid en meetbaarheid van de 

informatie in de gemeentelijke begroting.  

 In 2015 screenen we het subsidiebeleid op doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid.   

 

 

 
Leven 
 

Leven betekent voor ons college dat we oog hebben voor wat in het hier en nu belangrijk is voor 

de inwoners van Bloemendaal in hun persoonlijke omgeving: waar we wonen, waar onze kinderen 

naar school gaan, de veiligheid op straat, de infrastructuur. 

 

Veiligheid en handhaving 

 

Ons college wil dat iedereen zich veilig en prettig voelt in Bloemendaal, zowel inwoners als 

bezoekers. Dat kan alleen als we de regels consequent handhaven. We bestrijden parkeeroverlast, 

vandalisme, geluidsoverlast en illegaal bouwen. We bevorderen de verkeersveiligheid, het behoud 

van groen en het naleven van bestemmingsplanbepalingen. Deze en andere prioriteiten leggen we 

begin 2015 vast in een handhavingsprogramma. Bewoners krijgen invloed op dat programma, 

onder meer tijdens de jaarlijkse bezoeken aan de dorpen.  

We bepalen samen met de politie de prioriteiten van hun inzet in onze gemeente. Samen met de 

brandweer werken we aan de inzet op het voorkomen van brand en onveilige situaties. De nieuwe 

gemeentelijke crisisorganisatie werkt voortaan nauw samen met negen andere gemeenten uit 

Kennemerland onder de noemer Bevolkingszorg. De Bloemendaalse reddingsbrigade blijven we 

ondersteunen.  
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Actiepunten 

 Jaarlijks doen we tijdens de bezoeken aan de dorpen verslag van de handhavingsresultaten  

 Aan de hand van periodieke enquêtes onder de inwoners maken we een veiligheidsanalyse en 

stellen we het veiligheidsbeleid voor Bloemendaal vast. 

 

Onderwijs en sport 

 

We werken aan de financiële gezondheid van het openbaar onderwijs en aan een betere 

afstemming tussen onderwijs en jeugdbeleid. Samen met de muziekschool stimuleren we 

muziekonderwijs op basisscholen vanwege het grote belang van muziek voor de ontwikkeling van 

kinderen. In onze collegeperiode komen er minimaal twee extra gymnastiekvoorzieningen, de een 

voor de Hartenlustschool en de ander voor het basisonderwijs.  

 

Sport is goed voor het welzijn van jong en oud. We willen dat meer inwoners van Bloemendaal 

gaan sporten en bewegen. Sport verbindt, stimuleert de leerprestaties en bevordert een gezonde 

levensstijl. De kwaliteit van sportaccommodaties speelt daarin een belangrijke rol. Daarom 

ondersteunen we sportverenigingen door te investeren in aanleg en onderhoud van duurzame en 

groene kunstgrasvelden en buitenverlichting, ook in nauw overleg met de omwonenden. 

 

Actiepunten 

 Nog voor het eind van 2014 passen we de verordening aan met afspraken over de huisvesting van 

scholen. 

 Nog voor het eind van 2014 stellen we de nieuwe kunstgrasregelingen op. 

 In 2017 stellen we een nieuwe sportnota vast. 

 

Bouwen 

 

Ons college wil de unieke leefomgeving van Bloemendaal behouden en versterken. Daarom 

handhaven wij de Structuurvisie en bestemmingsplannen. We schrappen het project Vogelenzang-

Noordoost. We onderzoeken of er nog andere projecten bijkomen. 

Voor plannen die afwijken van het bestemmingsplan hanteren we een nieuwe aanpak. We geven 

duidelijke voorwaarden (bouwmassa, programma, parkeren) voor de ontwikkeling van de locatie 

mee. We organiseren eerdere betrokkenheid van omwonenden en kortere planologische 

procedures. We belasten alle kosten door aan de initiatiefnemer. Voor de landgoederen en 

buitenplaatsen in Bloemendaal komt er een vast aanspreekpunt op het gemeentehuis. De regionale 

woningbouwafspraken vertalen we via overeenkomsten met projectontwikkelaars in projecten die 

zo goed mogelijk passen in de bestaande omgeving. Het college gaat zorgvuldig om met de 

verdeling van verantwoordelijkheden, waarbij de raad voor elke grote ontwikkeling een 

stedenbouwkundig programma van eisen vaststelt. Binnen die kaders werkt de initiatiefnemer het 

plan verder uit en stelt de raad een ontwerp bestemmingsplan vast. 

 

Actiepunten 

 In 2015 actualiseren we de uitvoeringsparagraaf van de Structuurvisie met een planning voor de 

daarin opgenomen projecten. 

 In 2015 stellen we een nieuwe nota vast voor de landgoederenzone, inclusief de aanpak met het 

nieuwe aanspreekpunt voor landgoederen en buitenplaatsen. 

 In 2015 actualiseren we de nota ruimtelijke beoordeling. 

 In de periode 2015-2016 stellen we een nieuw bestemmingsplan voor Bennebroek op. 
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Wegen 

 

Ons college wil het duurzaam en milieuvriendelijk beheer van de wegen in Bloemendaal 

systematisch doorvoeren. Wegreconstructies pakken we daarom integraal aan. Zo kunnen we 

verschillende werkzaamheden in de openbare ruimte efficiënt combineren, wat tot lagere kosten 

leidt. Tegelijkertijd belasten we hierdoor mens en milieu zo min mogelijk. Het dagelijks onderhoud 

aan wegen en fietspaden regisseren we om de verkeersveiligheid te garanderen. Naast onze eigen 

inspecties maken wij graag gebruik van schademeldingen door inwoners. Ons college geeft de 

veiligheid van fietsers en voetgangers voorrang. 

 
Actiepunten 

 In 2016 wordt een deel van de zebrapaden voorzien van led-verlichting in het wegdek. 

 Vanaf 2016 krijgen de fiets- en voetpaden een extra kwaliteitsimpuls. 

Verkeer en bereikbaarheid 

 

Veiligheid, duurzaamheid en gebruiksvriendelijkheid zijn voor ons college belangrijke criteria in de 

aanpak van de verkeersproblematiek. Extra aandacht gaat er naar de fiets. Bloemendaal is trekker 

van het regionale fietsnetwerk in Zuid-Kennemerland. In 2015 besteedt de provincie het openbaar 

busvervoer opnieuw aan. Het programma van eisen biedt kansen die we optimaal zullen benutten. 

In regionaal verband maakt ons college zich sterk voor projecten die de verkeersoverlast 

verminderen en de bereikbaarheid van Bloemendaal vergroten. Dat geldt bijvoorbeeld voor de 

verbinding tussen de Westelijke Randweg en de A9, de Mariatunnel en de vervanging van het 

viaduct Westelijke Randweg Overveen door een tunnel. Ons college werkt alleen mee aan de 

Duinpolderweg als de aanleg aantoonbare verbeteringen oplevert. In alle nieuwe wijken komen 

oplaadpunten voor elektrische auto’s en parkeervoorzieningen voor deelauto’s. 
 

Actiepunten 

 In 2015 stellen we in overleg met andere gemeenten het regionale fietsnetwerk vast. 

 In 2017 passen we het huidige verkeerscirculatieplan aan. 

Beheer openbare ruimte 

 

De kwaliteit van leven in Bloemendaal ondersteunen we ook door de openbare ruimte efficiënt en 

effectief te beheren. We vervangen verouderde riolen door duurzame en milieuvriendelijke 

systemen die wateroverlast voorkomen en de waterkwaliteit verbeteren. Open water en groen 

ontmoeten elkaar in de toekomst steeds vaker bij natuurlijk ingerichte oevers. We stellen nieuw 

beleid vast voor de begraafplaatsen met een betere balans tussen dienstverlening, kwaliteit en 

kosten van beheer.  

 

Actiepunten 

 In 2016 stellen we een nieuw verbreed gemeentelijke rioleringsplan vast. 

 In 2015 stellen we een nieuw beleid vast voor de begraafplaatsen en natuurbegraven.  

 


