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Winkelstraat Kern Bloemendaal 
op weg naar herinrichting ?
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VOORGESCHIEDENIS
Tot begin tachtiger járen rijd er een buslijn door de Bloemendaalse winkelstraat.
De toegenomen automobiliteit erodeerde ook de winkelstraat in de dorpskern van 
Bloemendaal. Veel gemeenten bestreden het veilig en spontaan gebruiken van de openbare 
ruimte met zgn. erf-inrichting.

In 1983 toonde tellingen van Bureau 
Diagonalis (tegenwoordig St. Stad 8c Verkeer) 
dat de gestrengheid van de asfalt rijweg en de 
buslijn de winkelstraat onaantrekkelijk 
maakte. Vanuit een advies liet de gemeente in 
1983 een Winkelerf ontwikkelen.
Omleiden van de buslijn naar de 
Hartenlustlaan maakte een winkelerf 
mogelijk.

Fig. 2
Bloembakken en links-rechts gesitueerde 
parkeervakken reduceerde de rijsnelheid in de 
kern winkelstraat.
Haaks parkeren bleek gevaarlijk voor de fiets.
De gedetailleerde inrichting was duur in het 
onderhoud.

Na 25 jaar was de inrichting versleten, maar ook het erf-idee achterhaald.
In 1996 ontwierp het ontwerpbureau Amsterdam de huidige inrichting van de winkelstraat 
' Bloemendaal-Dorp’. De inrichting komt nu ‘gedateerd’ over.
Veel bezoekers vinden voorzieningen voor de shoppende bezoeker en de fiets ‘niet van deze
tijd’ (bijv. waterplassen voor winkels). Het kern winkelgebied Dorp Bloemendaal
mist de uitstraling die een antwoord geeft op de uitdaging van morgen, althans, dat kan men
afìezen uit de in bijlage opgenomen enquête die de Ondernemersvereniging in 2020 liet
uitvoeren.

De gemeente Bloemendaal heeft de ‘Ondernemersvereniging Bloemendaal-Dorp’ kenbaar 
gemaakt dat de vereniging het initiatief tot planvorming moet opstarten 
De gemeente heeft reeds een verkenning laten uitvoeren door het ‘Platform De Nieuwe 
Winkelstraat’ uit Zeist. Dit leverde een marsroute aan naar nieuwe toekomsten.

Echter, de ondernemersvereniging blijkt niet geëquipeerd tot planvorming. Om een impasse 
voorkomen heeft de vereniging bovengenoemde enquête laten uitvoeren. Mede vanuit de 
inbreng van breed uitgezette enquête verzoekt de ondernemersvereniging de gemeente in die 
pleitnota tot handelend optreden aangaande de herinrichting van het kern winkelgebied.
De complexiteit van de gewenste planontwikkeling is recent vergroot door de disruptie in de 
retail en door Covid-19.

De vereniging verzoekt de gemeente coördinerend op te treden bij de planvorming rond 
Albert Heijn, bewonersparticipatie zoals in de Voorwegbuurt (zie Fig. 13a,b en haar verzoek 
tot opstarten van het plan tot herinrichting Kern Winkelstraat Bloemendaal.
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Winkelstraat Bloemendaal 
‘Erf-inrichting’ 1983 -1997
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ENQUETE
De enquête is in september 2019 uitgevoerd door de stichting Stad 8ĺ Verkeer om onder 
belanghebbenden, omwonenden en eigenaren van het winkelgebied.Bewoners van het 
kerngebied en de tot 120m. ter weerszijden van dat gebied zijn schríftelijk geënquêteerd.
Het betreft een breed uitgezette, ‘visueel-ondersteunde’ enquête. De vragen waren primair 
gericht op maatregelen die op korte termijn nodig zijn. Secondaire vragen betroffen hoe 
(echte) herinrichting de dorpskern toekomstbestendig zou kunnen maken.

PLEIT-NOTA OPWEG NAAR HERINRICHTING VAN DE WINKELSTRAAT
Voortbouwend op eerder onderzoek en nader onderbouwd door de enquête en ledenberaad, 
beidt de ondernemersvereniging een ‘Wensenpakket aan.

Onzekerheid over de projectontwikkeling rond Albert Heijn noodzaakt de wensen te splitsen 
in noodzakelijke korte termijn maatregelen en experimenten en structurele verbetering van 
het winkelgebied die zo nodig aansluit op het project Albert Heijn:

Fase A1 Op korte termijn gewenste maatregelen 
Fase A2 Experimenten
Fase B PLAN 2025 WINKELSTAAT KERN BLOEMENDAAL

Fase Al) KORTE TERMIJN REPARATIES 8c ‘Low Cosť VERBETERINGEN 
Ie Betaald Parkeren (à la Overveen) omzetten in Blauwe Zone Parkeren.

Op werkdagen tussen 10 en 17 uur vrij'Schijf-Parkeren’)
2e ‘Laad 8c Los’ plekken nà 12 uur regelen als Blauwe Zone Parkeren.
3e Huidig betaald INVALIDEN parkeren in Blauwe Zone Parkeren Invaliden

Werkdagen tussen 10 en 12 uur; daarna gewoon Blauwe Zone Parkeren
4e In zijstraten van de Bloemendaalseweg ca. 30 Blauwe Zone Parkeren plaatsen

Deels nieuw, deels door omzetten Betaald in Blauwe Blauwe Zone.

Fig.3
Indicatie gewenste uitbreiding parkeer 
areaal met Blauwe Zone.
Suggestie:
Aanvullend langsparkeren zuidzijde 
Koepellaan

Fig. 4 
Na 25jaar 

is de 
verharding 
plaatselijk 

verzakt.

5e Herstel bestrating waar bij regen grote plassen staan 
6e Drempels nog niet rolstoel-toegankelijke winkels aanstraten
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Fase A2) KORTE TERMIJN EXPERIMENTEN KERN-WINKELGEBIED 
7e Vervang ca. 50^^ van de zgn. Aanbind Fietsenrekken door zgn. Fiets-Nietjes.

Fig. 5
In toenemende mate worden de fietsen zwaarder, breder en 
duurder. Daarom passen steeds minder fietsen tussen de huidige 
rekken.
Alle soorten fietsen kunnen aan Fiets-Nietjes worden aangelegd 

8e De diseruptie in de retail vraagt om nog wervende etaleren van producten.

Fig. Vooral tijdens de december 
verkoop is de onderzijde van de 

winkelwand te donker

Fig. 6b
Manteer afgeschermde LED 's gericht op de winkelgevels

9e Klimaatontwikkeling en 1 Obesitas vragen om bevordering fietsgebruik. 
Invoeren prioriteit Fiets (Regeling ‘Auto te gast')

auto te gast

Fig. 7
Continueren van de ‘gewone ’ 30Km zonering benadrukt niet voldoende dat 
een locaal winkelcentrum als de dorpskern bij uitstek geschikt is voor een 
voor de fiets

10e Gemeentelijke ondersteuning van het Kern-Winkelgebied.

Opmerking:
Dergelijke ondersteuning vraagt om terughoudend beleid t.a.v. uitbreiden van winkelfront á horeca, 
buiten het Kern-Winkelgebied

Fig 8
De discussie rond het behoud van bomen rond 
Albert Heijn en de vraag om een kleiner 
bouwvolume dan het Welstandsadvies toelaat, 
wijzen naar de mogelijkheid dat de gemeente 
zoekt naar compenserend bouwvolume elders.



Fase B) ‘PLAN 2025’ WINKELSTAAT KERN BLOEMENDAAL
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TIJDLOOS DORPS ONTWERP
De de door Adviesbureau Amsterdam in 1996 voorgestelde verharding van gevel tot gevel zonder 
niveau, blijkt een tijdloos concept. Echter, in de ruim 20 jaar sinds de aanleg veroorzaakte de 
verzwaring van het vrachtverkeer en de verbouwing van het Postkantoor relatief veel schade.

De competitie van locaal retail met het internet vereist extra ruimtelijke kwaliteit om producten onder 
de aandacht te brengen.

De baksteen als dorpse verharding past nog altijd in Bloemendaal, maar in de huidige disruzie in de 
retail is extra aandacht nodig voor ‘Shoppen als Fun’. Hieraan is tegemoet te komen door een zone 
direct voor de winkels meer uitstraling te geven met ‘flaneer-verharding’, bijv. in lichte grotere tegels, 
zo mogelijk natuursteen.
Rolstoelbereikbaarheid bij de verschillende drempelhoogte vraagt hierbij om extra aandacht, bijv. 
door hoogteverschillen te bestraten met kleinere tegels.

De bomen aan de westzijde van de winkelstraat hebben volle kruinen en vormen samen met de en 
vormen een

Over welke breedte winkels uitstallingen mogen plaatsen is altijd een discussie en lastig te handhaven. 

‘TOEGANG GEBODEN’
Met de vergrijzing van de bevolking neemt het belang vrij baan te garanderen voor rollators en andere 
hulpmidden. De loopkwaliteit en handhaafbaarheid zijn gebaat bij een indicatielijn maximale 
gevelafstand uitstalling, bijv. door een smalle lijn van donkere tegels in de flaneerzone.

De huidige bereikbaarheid per fiets, per autobereikbaarheid en het LadencV Lossen voldoen.
Een herinrichting kan in hoofdlijnen het huidige beeld en situeren van lantaarns volgen.
Het fietsverkeer echter wordt belemmert door de diepe afwatering (molgoten) ter weerszijden van de 
autoverharding. Ervaring helder leert dat voldoende mogelijk is zonder fiets-onvriendelijke molgoten.

VEILIGER FIETSEN
De tegengesteld aan het autoverkeer rijdende fiets heeft in het huidige profiel te weinig ruimte. 
Versmalling van de autoverharding geeft de Noord-Zuid rijdende fiets een eigen positie, eventueel te 
versterken door een afwijkende kleur van de Noord-Zuid fietsstrook.
De autoverharding verschuift hierbij zo weinig dat de af geven van de putten, de huidige hemelwater- 
infra kan worden hergebruikt.

ONTMOETEN IN ’t DORPSHART
Er spelen verschillende wensen voor meer ontmoeten in de Openbare Ruimte:
- Grootschalige tijdelijke evenementen,
- Gezellig contact
- Markt 8c uitstraling

HET TIJDSGEWRICHT VRAAGT OM PLANONTWIKKELING Fase B
Het is geen luxe na 25 jaar de inrichting een winkelstraat te toetsen aan het tijdsbeeld. Op zich zijn de 
recente diseruptie in de retail èn de slijtage zoals door de verbouwing tot een HEMA al reden genoeg 
om planontwikkeling te starten. Maar essentieel is herinrichting naadloos aan te laten aansluiten op na 
zwaar bouw verkeer als vernieuwing rond de trekker Albert Heijn doorgaat. Ook als werkzaamheden 
rond Albert Heijn niet doorgaan, is het geboden voor behoud van de verzorgingskwaliteit en vanuit de 
concurrentiepositie van het kem winkelgebied het vernieuwingsproces in 2021 op te starten.
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PLAN-ELEMENTEN HERPROFILERING
Samengebracht vanuit voornoemde (in bijlage toegevoegde) enquête en gewogen door de 
Ondernemersvereniging Bloemendaal is er consensus bij omwonenden, eigenaars en uitbaters over 
onderstaande ontwerp aspecten. Daarbij moet het winkelgebied extra kwaliteitsuitstraling krijgen door 
mooie èn duurzame bouwmaterialen met locale uitstraling. Dit vereist herprofilering.

De huidige ondergrondse infrastructuur, de locatie van parkeren en Laden 8c Lossen en het groen 
kunnen hierbij worden gehandhaafd.
Binnen het kader van wederom vlakke bestrating van gevel tot gevel, komt uit de inspraak naast de 
onder Fasen A l ,2 genoemde korte termijn wensen, komen uit de inspraak als herinrichtingswensen 
naar voren:

a) Deur tot deur vlakke herbestrating,
b) Voor fietsverkeer veilige, vlakke waterafvoer,
c) Handhaven ontsluitingsrichting auto,
d) Rolstoel vriendelijke passanten(Z?özwr)strook in lichte (natuur)steen,
e) In de verharding aangeduide terrasplekken met ruimte voor passanten,
f) Feest, annex ontmoetingsplekken 'Dorps-harť (HEMA) en bij't Hemeltje,
d) Toevoegen mooi straatmeubilair, kunst en uitdaging voor kinderspel
e) Openbaar toilet,
f) Locatie voor weekmarkt.

Fig. 9a 
Licht gekleurde 

voetgangersstrook 
in royale natuursteen tegels; alternatief sierbeton)

Fig 9b
De Diezerstraat, de historische winkelas van Zwolle, 
heeft een vlakke gevel tot gevel bestrating met 
fietsvriendelijke 30cm. waterafvoer èn indicatie van 
weggebruik door verharding met kleurverschil.

Fig 10
Het grijze vlak toont de dorpskern waarvoor de 
Ondernemersvereniging Bloemendaal de gemeente 
om een herinrichtingsplan verzoekt (zgn.Fase B), 
kortweg:
Oproep tot gemeentelijke planontwikkeling de 
Bloemendaalse weg vanaf de splitsing met de 
Hartenlustlaan tot de kruising met de 
Rustenburgherweg.
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GEOPTIMALISEERD WINKELSTRAAT PROFIEL DORPSKERN 
Aangezien het 1996 ontwerp van Adviesbureau Amsterdam in hoofdlijnen voldoet, kunnen 
bovenstaande plan-elementen binnen enquête context mee worden genomen bij een 
herinrichtingsplan om de winkelstraat ‘efficiënt’ veerkrachtig te maken.

kooi *J
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Profiel ‘A’ ‘Shared Space

Passantenstrook: 
Lachte natuursteen

Gezamenişk ruimtegebruik, 
auto te gast zuid-noord richting

Variabel Mm 6.00

| Parkeren 
ĥ Putten

Passantenstrook:
Lichte natuursteen

Vanabel ±15.00

1 molgoot.5EH

3.25
Passartenstrook 
Lchte natuursteen

♦2 00 4.00
Passantenstrook: Bufferrzõne Ä‘ Auto te Gast
IJChte natuursteen Fietsparkeren Rood Asfat

. Variabel 215.00

JProfiel ‘B’ ‘Auto te Gast’
Modernisering 1996 ontwerp Bureau Amstredam

In duurzame hoogwaardige materialen
Zuid-Noord rijrichting: -t- Langsparkeren, 

hoogteverschillen,

Fig II
Ruimtelijke karakterisering en 
globale maatvoering van het 
huidige profiel van het 
kerngebied dorp Bloemendaal op 
een smalle plek van I4,50m

Fig. 12 A
Profiel ‘A’ SHARED SPACE
Ruimtelijke karakterisering, globale 
maatvoering en suggesties voor 
materiaalgebruik voor herinrichting 
vanuit de inspraak enquête.

Voorbeeld ‘Shared Space’

Fig. 12 B
Profiel ‘B’AUTO te GAST
Herinrichting zonder
niveauverschillen.
met rode asfalt rijbaan en
1 (een) Molgoot.en behoud van
huidige parkeervakken
(ingetekend op het 1996 ontwerp-van
het Adviesbureau Amsterdam
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OPTIMALISATIE VAN DE AANLOOPSTRAAT NAAR DE DORPSKERN 
In de tijd van de trekschuit ontscheepte met in het haventje voor het huidige Café ’t Hemeltje 
(nu Dé Huiskamer van Bloemendaal. Vanouds was de Bloemendaalseweg tot de 
Rustenburgherweg de ‘aanlooproute' naar de winkelstraat en de daar achter liggende 
Hervormde Kerk. Deze aanloop-functie èn de ruimtelijke kwaliteit daarvan heeft in een 
sluipend proces alle kwaliteit verloren. Omwonenden beleven de ruimte zelfs als een 
verkeersgoot.

In de enquête komt ook de wens naar voren voor een ontmoetingsplek bij ’t Hemeltje en een 
locatie voor een weekmarkt,

De Stichting Ons Bloemendaal heeft een prijsvraag uitgeschreven hoe de ruimte wederom 
‘uitstraling 8c gebruikskwaliteiť te geven.

Kruispunt- en wegverkleinmg

Scenario 2 
fraaí (rotonden) 
Duurzaam 
Symetrisch

Fig. 13
Het winnend ontwerp van Frans van 
Haastert probeert de rijsnelheid op de 
aanlooproute naar de dorpskern de 
rijsnelheid te verminderen en de 
herinnering aan de oorspronkelijke haven 
op te roepen door het waterspel van 
fonteinen.
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Fig. 14
In gesprek met bewonersparticipatie 
‘ Voorbuurt ’ fgebied komt goeddeels 
overeen met de historische aanlooproute 
naar de kern van Bloemendaal) ontstond 
de suggestie de royale van gevel tot gevel 
ruimte als verhoogd plateau in ‘Shared 
Space ’ om te vormen tot Brink.
Spiegeling van de huidige bomen op 5m 
afstand levert een krap rijprofiel. Samen 
met het ontbreken van een ruimtelijke 
inrichting verhoogt dat de oplettendheid en 
reduceert het rijsnelheid. Een ‘neus' voor 't 
Hemeltje geeft extra exploitatieruimte en 
werkt ruimtelijk als poort voor de 
‘aanlooproute' naar de dorpskern

Opgesteld te Bloemendaal, 14 oktober.

Dtoemendaai-dotp
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Samenvatting ENQUETE Bloemendaal-Dorp 2020

VOORGESCHIEDENIS
In 1996 ontwierp het ontwerpbureau Amsterdam de huidige inrichting van de winkelstraat 
'Bloemendaal-Dorp’. De inrichting komt nu 'gedateerd' over. Veel bezoekers vinden 
voorzieningen voor de shoppende bezoeker en de fiets 'versleten’ (bijv. waterplassen voor 
winkels). Het geheel mist de uitstraling die een antwoord geeft op de uitdaging van 
morgen, althans, dat kan men aflezen uit de enquête.

Stilstand leidt economisch tot achteruitgang. Plannen voor de toekomst zijn nodig.
De gemeente Bloemendaal verwacht dat de 'Ondernemersvereniging Bloemendaal-Dorp' 
plannen opstelt voor een 'Up-Date' van het winkelgebeuren. Vanuit deze opvatting 
participiëerde de gemeente in een verkenning door het ‘Platform De Nieuwe Winkelstraat’ 
uit Zeist. Het gaf een marsroute aan naar nieuwe toekomsten, maar de ondernemersvereniging 
blijkt niet geëquipeerd om dergelijke plannen te ontwikkelen.
De complexiteit van de gewenste planvorming werd de recent nog groter door de disruptie 
in de retail en door Covid-19.

Om de impasse in de broodnodige planvorming te doorbreken èn als voorbereiding van 
planvorming door derden, nam verzocht de vereniging de stichting Stad 8í Verkeer om 
onder de belanghebbenden, de bewoners en de eigenaren van het winkelgebied een 
'visueel-beeldende' enquête breed uit te zetten. De vragen waren primair gericht op 
verbetering van de huidige inrichting, resp. hoe herinrichting de dorpskern 
toekomstbestendig maakt

DEENQUETE
De enquête is beperkt tot navolgende, direct belanghebbenden:

Bewoners (huishouden) in I langs de Zónes Noord I Midden I Zuid (code - b)
Eigenaren Onroerend-goed in I langs de Zónes Noord I Midden I Zuid (code - 6) 
Direct belanghebbenden buiten omdat de enquête nabij hun pand veranderingen in

keuzelijsten voorlegt aan derden (code - d)
Niet lid ondernemers (code - N)
Lid Ondernemers Ver. Bloemendaal-Dorp (code - L)

De enquête resulteerde in een verzameling gegevens, maar bedoelt geenszins een gewogen 
burgerberaad te zijn.
De formulieren zijn verspreid onder adressen (huishoudens/eigenaren) waarvan de 
inrichting van de nabij gelegen 'openbare ruimte’ ter sprake komt in de enquête-vragen.

Waar sprake is van samenvallende belangen zoals 'bewoner’, 'ondernemer’ èn I òf 
‘eigenaar’ zijn - onderscheidde naar de inbreng - afzonderlijk geregistreerd en behandeld in 
dit verslag.
Tien leden van de Ondernemersvereniging hebben de enquête benut om digitaal, 
onderhands, nogmaals hun wensen bij de vereniging in te brengen. Deze enquête-inbreng
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is (met code - L) gelijkwaardig meegenomen met de formulieren van niet aangesloten 
ondernemers (code - N).
Het enquête gebied was ingedeeld in de adresgroepen.

MARTţNUJSī

Zóne ZUID
Bloemendaalseweg vanaf restaurant 
Vooges tot de Hartenlustlaan

140 Adressen

Zóne MIDDEN
Bloemendaalseweg vanaf de 
Hartenlustlaan tot de Boslaan

60 Adressen

Zóne NOORD
Bloemendaalseweg vanaf restaurant 
Vooges tot de Donkerelaan 20 Adressen

Randen
Zijwegen binnen lOOm. uit de as van 
de Bloemendaalseweg

Fig. 1 De zône-indeling van het onderzoeksgebied.

In totaal werden 228 gedrukte enquêtes gepost. Sommigen vulden die vragenlijst in voor 
meerder rechtspersonen. Zo kwam er response binnen van 17 eigenaren, 51 bewoners en 
33 eigenaars, totaal 101 informatiebronnen voor onderzoek.
Veel informatiebronnen hebben niet alle vragen beantwoord of het veld 3 (neutraal) 
aangevinkt. Dat betekent dat veel betekenis moet worden gegeven aan de wel aangevinkte 
velden, ook bij lage percentages (... 0fo).
Twee enquêtes werden geheel blanco ingeleverd en zijn niet verwerkt.
Slechts 2 (één) geënqueteerde vond sommige vragen onduidelijk.

Er zijn 44 enquêtes terug ontvangen van bewoners en eigenaren.
De leden van de Ondernemersvereniging kregen ter informatie digitaal een enquête 
formulier. 10 Leden maakte gebruik van de gelegenheid om het beleid van de vereniging te 
onderbouwen door per mail de enquête in te vullen.
De respons kwam hiermede op (44 + 10) : (228 + 10) x 100 = 2307o

De enquête was sober en eenduidig gehouden zodat men op een schaal van 5 kon reageren 
van Tegen' - via Neutraal' - tot ‘Voor":
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1 = tegen I zeer negatief; 
positief

5 = voor ļ **
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De molgoten zijn verzakt en er blijft water 
staan. Spoedige reparatie van de ergste 
schade is dringend nodig. (Aanleg liefst tijdens 
stille maand).

De voegen in de bestrating zijn vuil en 
nemen weinig regenwater op. Binnen 4 jaar 
Herstraten I Herinrichten versterkt retail 
meer dan snelle reparaties op korte termijn,

a»
6 KV 1 ' HIB Moderne 
fietsen met brede sturen en I of bakkies’ 
passen niet in huidige fietsklemmen. 
‘Fietsnietje' bevallen in Heemstede S
Haarlem. *» nu 'fietsnietjes'.
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Fig. 2 De respons levert per 'veld' patronen
Veld 1 = Zéér tégen, 3 = neutraal, 5 = zéér vòòr.

Uitgesplitst ontstaat inzicht hoeveel steun (in %-en) voorstellen konden scoren per type 
rechtspersoon. Totaal kon per type rechtspersoon per vraag worden toegekend: 

Ondernemers: 17 scores s ÏOO0/)
Bewoners (en net buiten het onderzoeksveld wonenden): 51 scores = 1000Zo
Eigenaren: 33 scores = 1000Z)

Aanvinken van de velden 1 8l 2 is opgevat als afwijzing van een voorstel, aanvinken van de 
velden 4 á 5 als steun voor een voorstel.

Tegenstemmen onder de ca. S0Zo zijn niet opgenomen in deze samenvatting.

Buiten de ondervraging over de inrichting van de openbare buitenruimte is gevraagd hoe 
men denkt over een mogelijke parkeerkelder onder AH.
De mogelijkheid kreeg een verdeelde bijval:

- Prettige toevoeging:
ondernemers (350X)), bewoners (1407o) en eigenaren (12&),
Essentieel voor de concurrentie positie:
ondernemers (60Zo), bewoners (1807)) en eigenaren (12&),
Behoort onderdeel te zijn van de bouwvergunning:
ondernemers (607o), bewoners (2907o) en eigenaren (33&1,



HOOFDPUNTEN ENQUETE voor de (ultra) KORTE TERMIJN
De enquête stelde voor het areaal bezoekers-parkeerplaatsen uit te breiden met kleine 
Blauwe Zónes ter weerszijden van de Bloemendaalseweg. Zo ondersteunen ondernemers 
(350X)), bewoners (410Xo) en eigenaren (360Xo) het uitbreiden van het (Blauwe Zóne) 
parkeerareaal met langsparkeren zuidzijde Koepellaan. Echter, 200Xo van de bewoners ziet 
dat langsparkeren als een belemmering.

Opmerking:
Als open vraag wordt voorgesteld om ook een Blauwe Zóne te ontwikkelen langs de 
Noorder Stationsweg en de Van Valckenburchlaan.

De parkeerregeling voor bezoekers inkorten tot van 10 -18 uur krijgt steun van 490Xo van 
de bewoners en 300Xo van de ondernemers.

Waar mogelijk tot ca. 100 meter afstand uit de as van de Bloemendaalseweg oprekken van 
het bezoekers P-areaal met (mini) Blauwe Zónes, kreeg een verdeelde bijval:

- Voor: ondernemers (520Xo), bewoners (230Xo) en eigenaren (41&),
- Tegen: bewoners (310Xo) en eigenaren (390Xo).

Een gelijk speelveld creëren voor de ondernemers in Overveen en Bloemendaal-Dorp door 
ook Overveen uit te rusten met de 'gehate' parkeermeters toonde een milde houding naar 
de nabij winkelstraat. Velen zien ook liever in Bloemendaal-Dorp een Blauwe Zóne. Dat 
gelijk speelveld creëren door P-meters te houden in Bloemendaal-Dorp en ook Overveen 
op te zadelen met die P-meters steunden slechts 180Xo ondernemers, 270Xo bewoners en 
330Xo eigenaren. Het verklaart ook de opvallend hoge score voor 'neutraal' en de 'tegen' 
stemmen van ondernemers (60Xo), bewoners (220Xo) en eigenaren (150Xo).

De molgoten (strook bestrating naar waterputjes) zijn verzakt en er blijft water staan in de 
voetzône voor de winkels. De toenemende heftigheid van het klimaat verergert de 
piasvorming. Volgens 470Xo van de ondernemers, 510Xo van de bewoners en 390Xo van de 
eigenaren heeft spoedige reparatie van de ergste schade top prioriteit.

Moderne fietsen met brede sturen en de zgn. 'bakkies’ passen niet in aanwezige 
fietsklemmen. ‘Fietsnietje’ bevallen goed in Heemstede 8i Haarlem. Volgens 350Xo van de 
ondernemers, 510Xo van de bewoners en 390Xo van de eigenaren heeft vervanging van de 
traditionele fietsaanbindrekken door 'all purpose’ bruikbare lang-model ‘fietsnietjes’ 
topprioriteit.

240Xo Van de ondernemers, 470Xo van de bewoners en 420Xo van de eigenaren winkels 
steunen de omzetting van de Zóne Midden naar een ‘de auto te gast’ straat.

Opmerking:
Op korte termijn is dat met eenvoudige middelen te realiseren, bij herbestrating kan 
dit gidsen in het ontwerp, bij Herinrichting kan dit breed en diepgaand worden 
geëvalueerd, dan wel verkend.

De vragen over het extra aanstralen van winkelgevels resulteerde in een onverwacht beeld.
- Voor: eigenaren (240Xo), bewoners (290Xo) en eigenaren (27), echter
- Tegen: eigenaren (120Xo), bewoners (390Xo) en eigenaren (420Xo).
Opmerking:
De aversie bij bewoners zou kunnen komen uit de angst van instraling in woon en 
Slaapvertrekken.

2021 1104 Samenvatting Enquête Bloemendaal-Dorp.docx

4



2021 1104 Samenvatting Enquête Bloemendaal-Dorp.docx

5
HOOFDPUNTEN ENQUETE gericht op HERSTRATEN
2907o Van de ondernemers, Sl.% van de bewoners en 390Zo van de eigenaren vinden dat de 
voege te vuil zijn en te weinig regenwater opnemen. Zij geven voorkeur aan binnen 4 
(vier) jaar herbestrating (van de Zóne Midden), boven plaatselijke ‘spoedige reparaties'.

Zodanig herstraten dat er een veilige en duidelijk zichtbare rijstrook voor de fiets ontstaat 
die tegen het éénrichtingsverkeer van de auto inrijdt scoorde vrij laag:

Voor: 180Zo van de ondernemers, 190/0 van de bewoners en 70Zo van de eigenaren,
- Tegen: 230/0 van de ondernemers, 310Zo van de bewoners en 330Zo van de 

eigenaren.

350/0 Van de ondernemers, 510Zo van de bewoners en 390Zo van de eigenaren winkels vindt 
dat alle winkels en publieke binnen ruimten rolstoel bereikbaar moeten worden. 

Opmerking:
In de open vragen komt nadrukkelijk naar voren dat Bloemendaal zich aansluit bij 
Europese ontwikkelingen en overgaat tot vrijstelling van betaald parkeren voor invaliden.

HOOFDPUNTEN ENQUETE gericht op PLANVORMING I HERINRICHTING binnen 4 jaar
Binnen 5 jaar een NIEUW PROFIEL scoort hoog bij de eigenaren (650/0) en de ondernemers 
(470/0).

290/0 Van de ondernemers, 510Zo van de bewoners en 390/0 van de eigenaren heeft bij 
Herinrichting liever een nieuw profiel liever in plaats van plaatselijke ‘spoedige 
reparaties’ (van de Zóne Midden) en dat bij duurzaam materiaal moet worden toegepast 
mét een nieuwe uitstraling.

Vanuit een gedegen studie en voorbereiding een (totale) HERINRICHTING binnen 4 (vier) 
jaar, scoort hoog bij de ondernemers (410/)) en de bewoners (310/)).

Het inrichten van een ‘feestplek’ bij herstraten (resp. bij Herinrichten) scoort op zich hoog 
en werd ook aangedragen bij de open vragen. Waar zo'n plek moet komen toont levet een 
diverse score:

Voor AH: 310Zo bewoners, 180Zo eigenaren,
Zóne MIDDEN: 230Zo ondernemers, 240Zo bewoners, 90Zo eigenaren
VoordeHEMA: 120Zo ondernemers, 310Zo bewoners, 300Zo eigenaren

Opmerking:
Geen enkele ondernemer steunt aanleg van een 'feestplek' nabij AH.



2021 1104 Samenvatting Enquête Bloemendaal-Dorp.docx

6
BELANGWEKKENDE ‘Burger-Inbreng’
(een selectie èn samenvoeging van opmerkingen uit de open vraag-ruimte)

A0] Geleidelijk aan is de parkeeroplossing in Bloemendaal-Dorp ingehaald door 
omringende winkelcentra: ruim aanbod, geen parkeerkosten of Blauwe Zone en overloop 
in P-Kelders. Maar ook zijn de P-meters gebruiksonvriendelijk voor de steeds groter 
wordende groep ouder en minder valide bezoekers.
Al] Zeer breed wordt de idee gesteund om het bezoekers-parkeren in Bloemendaal-Dorp 
op te rekken èn gelijk te trekken met de situatie in Overveen.
A2) Gelijk economisch speelveld in moeilijke tijden door een Blauwe Zóne ín 8i òm 
Bloemendaal-Dorp èn Overveen.

BI] Er dient binnen 1 jaar een gedegen 'Herbestrating, resp. Herinrichting' studie komen, 
immers, de laatste renovatie was meer dan twee decennia geleden.
B2] 'Herbestrating, resp. Herinrichting’ is bij uitstek het moment om meer bezoekers en 
van verder aan te trekken door milieuvriendelijke (fiets]maatregelen en (ruimtelijke] 
uitstraling.
B2] Er is meer 'Boulevard uitstraling' nodig, bijv. door ook bomen voor de oostelijke gevels 
en (licht gekleurde/ grijze] voetgangersverharding voor de winkelgevels.
B3] Er is steun nodig om kleinschalige winkels voor dagelijkse levensbehoefte te behouden 
(bijv. geen Precario].
B4)

C) Oprekken van het parkeerareaal met Blauwe Zones essentieel; in dat licht zijn andere 
verbeteringen 'bijzaak’.

Opmerking:
Hierin besloten licht het verzoek de P-meters om te zetten in Blauwe Zóne en daar nog 
P-areaal aan toe te voegen.

DO] 'Het Aanbod’ is voor de toekomst van de winkelstaat belangrijker dan de (ruimtelijke] 
inrichting.
Dl] De winkelstraat moet levendiger door een feestplek, meer en grotere terrassen en 
meer activiteiten en het direct ‘beplakken' van een lege winkel of het vinden van een 
tijdelijke invulling.
D2] Koningsdag wordt met name genoemd voor extra activiteiten.
D3] De bekendheid en levendigheid van de winkelstraat neemt toe bij het faciliteren van 
een tweewekelijkse òf maandelijkse markt bij de kruising:

Rustenburgherweg -Bloemendaalseweg.
D3) Maar ook, de winkelstraat moet aantrekkelijker worden voor jong publiek door bijv.:

Margo/Zara Kids, Hobbywinkel, (nieuwe) Schoenwinkel, 'Concept'Store, Tweedehands 
(kinderkleding, Brocante, Café(s) en een (Vrijwilligers) 'Charity Shop'.

D5] Mede door het ouder worden van de bezoekers is een openbaar toilet nodig, bijv. Bij de 
kruising Koepellaan - Zomerzorgerlaan.

Opmerking:
Een bewoner memoreert de prijs die werd toegekend aan het idee aan 't eind 
Vijverweg - hoek Bloemendaalseweg om te bouwen tot een pleintje met fontein en 
Hoopt dat dat idee weer wordt opgepakt.

D6] Er moet speelgelegenheid in komen in het 'Dorpsharť. Het kunnen kleine 
voorzieningen zijn en/of ludieke zoals een hinkelbaan, waterspel waar kinderen door 
kunnen lopen en I of speeltoestel; kortweg uitdagingen tot spelen, liefst in relatie tot 
terrasjes.
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E) Laat Bloemendaal-Dorp overgaan tot reguleren en te bundelen voor goederen en afval 
zodat er stadsdistributie mogelijk wordt buiten de winkel-uren.

Fl) Periodiek overleg van kleine werkgroepjes van ondernemers en eigenaren is gewenst 
met de gemeente betreffende direct uit te voeren reparaties.
F2) Bewoners verzoeken om periodieke discussieavonden tussen ondernemers, 
(winkel)eigenaren en dorpsgenoten.

TIPS van de enquêteur
Houdt de 'drive' er in door een interview aan de lokale bladen en het HD.

Formeer nu uit de leden, niet leden en bewoners/specialisten en soms (op afroep) 
een ambtenaar voor begrensde taken en een vooraf vast te stellen werkperiode:

-Werkgroep Plandoelen Herinrichting 
-Werkgroep 'Feestplek' 8l 'Speelplek’ 81 ‘Fontein’
-Werkgroep (Oprichting) Twee wekelijkse markt 
-Werkgroep (Opstarten) Dorpscentrum-distributie 
-Werkgroep Digitale koopstraat
- Werkgroep Periodiek overleg bewoners 8l Reparatie overleg met de gemeente
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AANBEVELINGEN (Gemeentelijke reservering vanaf2022)

9 Vergroot het Bloemendaal-Dorp areaal P-bezoekers.
9 Voer gelijksoortig bezoekers-parkeren in te Overveen en Bloemendaal-Dorp
9 Vervang in overleg met de ondernemers de te krap geworden traditionele 'Aanbind- 

fietsenrekken’ door lange 'Fietsnietjes’

Als belangrijkste antwoord-patronen zijn te herkennen:
wensen van ondernemers en eigenaren en I of bewoners samenvallen;
ze leggen veel gewicht in de schaal bij overleg met bijv. de gemeente,
antwoord-patronen die neutraal scoren;
ze lijken minder relevant dan werd vermoed,
wensen zijn tegengesteld;
hier lijkt overleg gewenst.

OPMERKINGEN

Hard komt naar voren dat de parkeerregeling koopkracht laat aívloeien (....).

Er zijn te weinig P-plaatsen voor bezoekers en de P-meters acht men niet van deze tijd , 
dan wel te moeilijk te bedienen voor ouderen, dan wel op te grote loopafstand van de 
P-plaatsen voor invaliden (....).
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Winkelstraat Kern Bloemendaal
Bijlage: Uitslag interne enquête van de 

Ondernemersvereniging Bloemendaal Dorp
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Interne enquête 3 september 2021
Ondernemersvereniging Bloemendaal-Dorp

Vraag 1: Wilt u een Blauwe Zone en extra parkeerplaatsen, die als blauwe 
zone gelden?

Ja: 17 Neen: 2

Vraag 2: Gaat u akkoord met 60 minuten vrij parkeren van invaliden in het 
kernwinkelgebied.

Ja: 15 Neen: 3 Onthoudingen: 1

Vraag 3: Wilt u de helft van de fietsenrekken om laten zetten in fietsnietjes?

Ja: 11 Neen: 5 Onthoudingen: 3

Vraag 4: Wilt u twee zeg maar 'feest/ontmoetingsplekken', een plek voor 't 
Hemeltje en een plek bij de HEMA?

Ja: 10 Neen: 9

Vraag 5: Bent u voor het aanbrengen van LED-balkjes in de straatverlichting 
voor de winkels?

Ja: 15 Neen: 4

Vraag 6: Bent u voor zo snel mogelijke reparaties van de bestrating in 
verband met plassen voorde winkels (zie foto hieronder)?

Ja: 19 Neen: 0
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