
Aan het College van Burgermeester en Wethouders, en de gemeenteraad van de 

gemeente Bloemendaal 
 
 

Betreft: Klachten, resultaat “gepland onderhoud” Graaf Willemlaan Vogelenzang. 
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Geacht College, 

Hierbij vraag ik uw aandacht voor het volgende, 

Medio juli verleden jaar, is er “gepland” onderhoud gedaan aan de Graaf Willemlaan in 
Vogelenzang. 

Vanaf de oplevering van de werkzaamheden klagen de bewoners, inclusief 
ondergetekende over de staat van de weg. 
Er is oa op social media vanaf dag 1 van de oplevering onvrede geuit. 

Ook zijn er diverse dorpsgenoten die een klacht bij de gemeente hebben ingediend. 

De klachten bestaan uit de volgende bevindingen: 

 Losliggend opspattend grid, ook na de laatste “veegbeurt” van donderdag 25 
februari j.l. 
(waardoor schade aan auto’s en gladheid voor voetgangers en fietser/scooters kan 
ontstaan.) 

 Groeven in de weg, (waardoor gevaar voor voetgangers en fietser/scooters kan 
ontstaan.) 

 Hoogte verschillen met oude wegdek, (waardoor gevaar voor voetgangers en 

fietser/scooters kan ontstaan) 

 Geluidshinder. 

 Optisch lelijk, zo is er bv in de binnenbochten over de stoepranden “geasfalteerd” 

Nog steeds is de gemeente van mening dat de werkzaamheden correct zijn uitgevoerd. 
Zo schrijft u in een reactie aan een bewoner: 
“We hebben vastgesteld de dat de oppervlaktebehandeling correct is aangebracht, en 
geen gebreken vertoont, en van ribbelvorming is geen sprake” 

Om de onjuistheid van deze beweringen aan te tonen, stuur ik u hierbij foto’s, genomen 
op 1 maart jl. 
Hier is overduidelijk het losliggende grid, de ribbelvorming (groeven), hoogteverschil, en 

dat de weg er uitziet als een tijdelijke weg voor bouwverkeer te zien. 
 

Een bezoek van wethouder Henk Wijkhuisen samen met de ambtenaar X, hebben niet 

het gewenste resultaat gebracht. 
de eerder genoemde veegbeurt, zou de oplossing moeten brengen, echter de foto’s 
geven aan dat dit, ik zou bijna zeggen, natuurlijk niet gelukt is. 

Omdat wij het gevoel krijgen dat onze klachten niet serieus genomen worden hebben we 

een enquête gehouden over de staat van de Graaf Willem laan. 
Deze enquête geeft een overduidelijk beeld van de gevoelens en meningen van de 
dorpsbewoners. 

Ruim 90% van de geënquêteerden, is zeer ontevreden. 

Deze enquête is ook bijgesloten. 



 

Gevraagde beslissing: 

Wij vragen u om de Graaf Willemlaan weer toonbaar te maken, wat inhoudt, geen 
losliggend grid meer, groeven uit het wegdek halen, hoogte verschillen, vooral met 
aansluitende wegen oplossen, waardoor oa de geluidshinder afneemt, en er geen kans 

bestaat om als voetganger of bestuurder van een fiets of scooter onderuit te gaan, met 
alle gevolgen van dien. 
Het optisch er weer als een nette weg te laten uitzien.  

Ik zie de brief graag geplaatst op de lijst van ingekomen stukken voor de gemeenteraad. 

 

Vertrouwende op uw met aandacht gevormde reactie verblijf ik, 

 


