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De raad der gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 24 november 2016 

Kennis genomen hebbend van:
- de locatiestudie sociale woningbouw met de begeleidende brief van het college van B&W van 19 
oktober;
-het voornemen om daarbij plannen voor sociale woningbouw uit te werken op vijf locaties en vier 
andere nader te onderzoeken op geschiktheid voor sociale woningbouw;

het feit dat in de gemeente een aantal grotere terreinen de komende járen in ontwikkeling 
komt, i.e. het terrein van GGZ IN Geest in Bennebroek, Dennenheuvel in Bloemendaal en 
Reinwaterpark in Overveen;

Is van mening dat:
het plantsoen Hyacintenlaan I Zwarteweg waardevol is voor het dorpse en groene karakter 
van de Bloemwijk en de uitstraling van het dorp Bennebroek als geheel en een recreatieve 
functie voor kinderen heeft;
het parkeerterrein ter plaatse van het Van Lieroppark gehandhaafd dient te blijven ten 
behoeve van parkeren door omwonenden Van Lieroppark I Bennebroekerlaan en bedrijven 
aan de Bennebroekerlaan;
de locatie Blekersveld I locatie politiepost in Overveen verder onderzocht mag worden op 
mogelijkheid voor woningbouw, met dien verstande dat daarbij aard en omvang zorgvuldig 
nader dient te worden onderzocht, de ruimtelijke kwaliteit van het gebied niet in geding mag 
komen en waarbij burgerparticipatie vanaf het eerste moment moet plaatsvinden;
Voor de locatie Bispinckpark zal zorgvuldig onderzoek moeten plaatsvinden onder dezelfde 
voorwaarden als de locatie Blekersveld, waarbij de omvang van het huidige gebouwtje als 
maximaal kader dient. Ook zal de specifieke ligging in het groen, zonder dat het aan de 
openbare weg ligt, moeten worden meegewogen bij eventuele wijziging in een woonfunctie; 
de locaties in Vogelenzang betrokken dienen te worden in een bredere aanpak van Vitaal o
Vogelenzang; dat de ruimtelijke kwaliteit uitgangspunt is bij functiewijziging; g

Verzoekt het college:

1. De activiteiten die zijn gericht op het wijzigen van de functies van het parkeerterrein Van 
Lieroppark en plantsoen Hyacintenlaan I Zwarteweg te beëindigen;

2. De uitwerking van de locaties in Vogelenzang tevens te plaatsen in de aanpak Vitaal 
Vogelenzang;

3. De overige locaties te plaatsen in de bredere context van de aanpak (sociale) woningbouw 
die het college aan het uit werken is.
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en gaat over tot de orde van de dag.
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