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Motie Hart voor Bloemendaal 

 

De gemeenteraad bijeen in vergadering op 27 november 2014, 

 

Kennis genomen hebbend van: 

- het besluit van de burgemeester de straatnamen die verwijzen naar Gezina van der Molenlaan 

en Mies Nolte in te trekken;  

 

Constaterende dat:  

- In eerdere vergaderingen van de straatnaamcommissie nadrukkelijk is meegewogen de 

naoorlogse rol in de samenleving van Gezina van der Molen. 

- Een dergelijke afweging ook is gemaakt door de organisatie Yad Vashem die Gezina van der 

Molen inやｱｹｹｸやpostuumやdeやerkenningや】RechtvaardigeやonderやdeやVolkeren‒やheeftやverleend. noot 1 

- De leden van de straatnaamcommissie, niet behorend tot de ambtelijke dienst, in de 

bijeenkomst van 24 november niet tot een ander oordeel zijn gekomen dan de oorspronkelijke 

namen te handhaven. 

- Op grond van de argumentatie van het college is de beslissing om de straatnamen terug te 

draaien genomen uit compassie en niet vanuit het totaalbeeld van de grote verdiensten en 

heldhaftigheid van Gezina van der Molen en Mies Nolte voor onze huidige vrije samenleving. 

- Een straatnaambenoeming nooit neutraal kan zijn. In de straatnaambenoeming eert de 

samenleving mensen die zich naar het oordeel van de gemeenschap zich verdienstelijk 

hebben gemaakt ongeacht of er anderszins aanmerkingen op hen zijn te maken. noot 2 

- Het college op verkeerde gronden de afweging heeft gemaakt om deze 

straatnaambenoemingen terug te nemen en daarbij niet heeft meegewogen wat voor 

consequenties dat heeft in onze samenleving. 

 

Verzoekt: 

- Het college van B&W het besluit in te trekken en de straatnamen van Gezina van der 

Molenlaan en Mies Noltelaan te handhaven. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 

 

namens Hart voor Bloemendaal, 

M Roos 

 
Noten 

1 In de onderbouwing van de Yad Vashem medaille staat o.a. Ze was tegen het Zionisme en ze werd na de oorlog voorzitter van het 

comité voor joodse pleegkinderen (OPK). In die hoedanigheid kwam ze in conflict met joodse organisaties die erop gericht waren de 

vluchtelingen terug te laten keren tot hun joodse wortels. 

2 Voorbeelden van omstreden namen in de gemeente Bloemendaal in de geest van redenering van het college: 

Karmelweg is vernoemd naar een berg uit de Bijbel (koningen 18) waarop de profeet Elia niet minder dan 450 Baälprofeten gruwelijk 

heeft laten vermoorden. 

Generaal Spoorlaan is vernoemd om de Nederlandse commandant bij de politionele acties む een smerige koloniale oorlog む te eren. 

Alle straatnamen beginnend met Mgr. Kunnen in relatie worden gebracht met de recente openbaarheid van misstanden in de 

Katholieke Kerk. 


