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Status  : Ontwerptekst voor de commissie Samenleving dd. 13 april 2016 

Van  : VVD, D66, Liberaal Bloemendaal, GroenLinks, CDA, PvdA, HartvoorBloemendaal 
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Datum  : 10 april 2016 

Behandeling : Commissie en raad van april 2016 

 

 

De raad der gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 20 april 2016 

 

heeft kennis genomen van de verslagen van de consultatieavonden met inwoners van Vogelenzang, 

gehouden door CDA en PvdA. 

 

concludeert dat  

- de deelnemers aan het consultatieproces grote mate van betrokkenheid bij hun directe 

omgeving hebben laten zien; 

- de deelnemers het dorp Vogelenzang zeer waarderen, vooral vanwege het landelijk en dorpse 

karakter; 

- de deelnemers zich echter zorgen maken over de ontwikkeling van de vitaliteit en leefbaarheid 

van Vogelenzang; 

- de deelnemers aangeven dat de vergrijzing daarbij een rol speelt, maar ook dat de ruimtelijke en 

sociale kwaliteit op een aantal plekken in het dorp te wensen overlaat, waarbij concreet 

genoemd zijn: de zuidelijke entree, de omgeving van de school en het dorpshuis, en de 

verbinding tussen dorp en camping;  

- de deelnemers kansen zien om de vitaliteit en leefbaarheid van Vogelenzang te verbeteren door 

het clusteren van voorzieningen, het aantrekken van gezinnen, beter weg- en groenonderhoud, 

wijziging van bestrating en beplanting en het omvormen van het plein aan de Deken Zondaglaan 

tot een aantrekkelijker verblijfsruimte; 

 

verzoekt het college: 

- aan te geven wat er binnen het bestaand beleid mogelijk is om de ruimtelijke en sociale kwaliteit  

van Vogelenzang te verbeteren, waarbij de inbreng van de participanten als uitgangspunt  wordt 

genomen; 

- aan te geven of er nieuw beleid nodig of wenselijk is om de leefbaarheid en vitaliteit van 

Vogelenzang te vergroten; en zo ja, welk beleid hieraan zou bijdragen; 

- te onderzoeken of de grote betrokkenheid van de inwoners van Vogelenzang bij hun dorp 

aanleiding kan zijn tot gemeentelijke initiatieven die de zelfredzaamheid en de participatie van 

de inwoners van Vogelenzang vergroten; 

- na te gaan of, respectievelijk in welke mate, de thematiek Vogelenzang ook betrekking heeft op 

Bennebroek en Aerdenhout; 

- een en ander in de vorm van een startnotitie aan de raad te rapporteren voor het zomerreces 

2016; 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

 

 

 

(Voor ondertekening: zie blad 2) 



2016013209 

Blad 2: Motie Vitaal Vogelenzang versie 4 

 

Fractie VVD  Fractie D66  Fractie Liberaal Bloemendaal 

 

 

 

 

 

 

R. Harder  M. Kamps  L. Heukels 

 

 

 

 

 

Fractie GroenLinks Fractie CDA  Fractie PvdA  Fractie Hart voorBloemendaal 

 

 

 

 

 

 

 

M. Meuleman  A. Burger  H. Schell  M. Roos 

 

 

 

 

 

 

 

 


