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Vragen voor het vragenhalfuur van 8 maart 2018 

Fractie CDA 

Vragensteller: de heer A. Burger 

 

Fietspad Leidsevaart Bennebroek 

Inleiding 

In het Bloemendaals Nieuwsblad van 28-02-2018 staat vermeld dat de gemeente Heemstede in 2019 

het fietspad langs de Leidsevaart tot Bennebroek gaat asfalteren. Het Bennebroekse betegelde deel 

sluit daar op aan. 

 

Vragen 

Zou het niet goed zijn het Bennebroekse deel ook te asfalteren? 

Kan het college daarvoor contact opnemen met de gemeente Heemstede? 

Kunnen de financiën in kaart worden gebracht zodat daarvoor een bedrag in de begroting 2019 kan 

worden opgenomen? 

 

Meldingen rookoverlast 

Inleiding 

Met enige regelmaat ontvangt de gemeente via het landelijk meldpunt Rookoverlast meldingen van 

inwoners die last ondervinden van houtrook. Het kan onder andere leiden tot gezondheidsklachten. 

Over genoemd onderwerp heeft Hart voor Bloemendaal al eerder aan de bel getrokken. 

Een recente klacht betreft bewoners van een woonark in Vogelenzang.  

 

Vragen 

Welke middelen heeft de gemeente Bloemendaal om tegen de overlast van houtrook op te treden? 

 

Fractie Liberaal Bloemendaal 

Vragensteller: L. Heukels 

 

Tennisvereniging WOC te Overveen 

Inleiding 

Ten tijde van de discussie in Commissie en Raad rond de aanvraag van de hockeyclub HBS om een 

half extra veld was bij een aantal partijen het uitgangspunt dat uitbreiding van het aantal velden niet 

kan, o.a. vanwege bescherming natuur etc, maar dat verenigingen hun terreinen maar optimaler 

moesten zien te gebruiken dan wel andere oplossingen daarvoor aandragen. 

Bij geruchte vernamen wij dat de tennisvereniging WOC te Overveen een nieuwe extra tennisbaan 

mag gaan aanleggen op een stuk van hun terrein en daar ook een stuk bos voor mogen wegkappen.  

 

Vragen 

Graag vernemen wij van het college of dit gerucht juist is, zo neen, wat is er dan wel afgesproken met 

de tennisvereniging, en zo ja is dit dan wel overeenkomstig het beleid zoals de gemeenteraad dat in 

meerderheid bedoeld heeft, nl dat verenigingen hun terreinen niet mogen uitbreiden, en in ieder 

geval geen groen daarvoor mogen opofferen.  

Is het college dan met ons van mening dat dan de indruk wordt gewekt dat hier met twee maten 

wordt gemeten, HBS mag iets niet en de tennisvereniging mag iets wel en beide gaan over 

uitbreiding van de velden en bij de een geldt met name  bescherming van de natuur en bij de ander 

mag een stuk bos gekapt worden. 

 

Fractie GroenLinks 

Vragensteller: M. Wierda 

 

Vuurwerk 
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Inleiding 

Eind vorig jaar is onder alle inwoners van de gemeente een meningspeiling gehouden over vuurwerk. 

De resultaten zijn gepubliceerd op de website van de gemeente en middels een persbericht. 

GroenLinks is nu zeer benieuwd naar het vervolg.  

 

Vragen 

M.a.w. wat is de stand van zaken? 

 

Fractie CDA 

Vragensteller: A. Burger 

 

Afvalstoffenheffing 

Inleiding 

Bij de vaststelling van de afvalstoffenheffing is gezegd dat de tarieven/berekeningen in het eerste 

kwartaal 2018 nauwgezet geëvalueerd zouden worden en zo nodig gecorrigeerd. Kern is dat de 

heffing 100 euro pj hoger is dan in Heemstede terwijl het gehele werk aan dezelfde organisatie 

(Meerlanden) is uitbesteed welke exact dezelfde diensten levert aan de burgers in Heemstede en 

Bloemendaal. 

 

Vragen 

Mijn vraag is of dit al is opgepakt en wanneer hier iets van verwacht mag worden. 

 

Fractie GroenLinks 

Vragensteller: M. Wierda 

 

Omhakken boom Vogelenzang 

Inleiding 

Vanmorgen las ik een tweet over de oranjeboom in Vogelenzang die zou zijn omgehakt. Een 

gedenkboom met een keurig hekje eromheen met gedenksteen ervoor.... omgehakt.  

 

Vragen 

Hoe heeft dit kunnen gebeuren? En op welke manier gaat de gemeente dit goedmaken? 

 

Fractie Liberaal Bloemendaal 

Vragensteller: L. Heukels 

 

Bezorgi g Bloe e daal’s weekblad 

Inleiding & Vragen 

Gaarne verzoeke ik u  ons te informeren omtrent de stand van zaken tav de bezorging van het 

Bloe e daal’s weekblad naar aanleiding van uw brief van 22 februari 2018. 

 

Fractie D66 

Vragensteller: J. Westphal 

 

Omleidingsroute in verband met afsluiting Vogelenzangseweg 

Inleiding 

De Vogelenzangseweg is recent afgesloten vanwege de kap bomen tbv de herinrichting en 

rioleringsvervanging vanaf april 2018 voor een langere tijd. De afsluiting veroorzaakt een omleiding 

voor het verkeer over andere wegen. 

D66 zou graag zien dat de ervaringen van de korte omleiding gebruikt worden om de omleiding vanaf 

april nog beter te laten verlopen. 
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Vragen 

Evalueert het college de omleidingsroute?  

Welke meldingen / klachten heeft het college ontvangen over de omleiding? 

Is het college voornemend om verbeteringen aan te brengen aan de omleiding? 

 


