
Van: zelfstandig bloemendaal   

Datum: 19 januari 2023 om 13:09:32 CET 

Aan: "L.J.L. Heukels"   

Onderwerp: Boekenrode weg ' definitie maatschappelijk ' 

 

Dag allen,  

 

Voor de rondvraag op de eerstvolgende raadsvergadering (aanstaande maandag 10.00 uur) Graag 

bevestiging. 

 

Ik zag onderstaande post van onze burgemeester langskomen. De burgemeester heeft mij al jaren 

geblokt dus kan ik niet reageren. Overigens  wordt iedereen die maar een licht afwijkende mening 

heeft geblokt door de burgemeester/afd communicatie. 

 

Het was voor mij opvallende post omdat ik dit terrein bezocht heb midden in Aerdenhout. Dit is het 

terrein dat een maatschappelijke bestemming had/heeft maar waar een aantal zorg villa’s neergezet 
zijn met niet meer dan een jaar abonnement via de iPad op zogenaamde zorg. 

Maatschappelijke organisaties hebben toen ook aan de bel getrokken.  Overigens is alles daar 

mogelijk op het terrein, er zijn enorm veel bomen gekapt en bestemmingen zijn heel eenvoudig 

gewijzigd. Het was ooit een landgoed maar blijkbaar eentje waar je wel alles kan doen. 

 

Het bestemmingsplan is totaal opgerekt voor deze eigenaar waardoor alle bestemmingen met een 

maatschappelijke functie opeens prooi zijn geworden van steeds hetzelfde groepje 

projectontwikkelaars/investeerders. 

 Ook in de raad was er grote verontwaardiging over en het college zegde toe de bestemming 

maatschappelijk aan te passen zodat dit soort praktijken onmogelijk wordt gemaakt. 

 

En ja , ik zet grote vraagtekens bij de bijdrage aan deze armlastige investeerdersgroep voor de 

restauratie van dit gemeentelijk monument, heb je als eigenaar van een monument niet de plicht tot 

onderhoud? 

 

Omdat ik er overtuigd  van ben dat er destijds een toezegging is gedaan om de bestemming 

maatschappelijk zo aan te passen dat dit soort praktijken onmogelijk worden gemaakt wil ik het 

college vragen hoe het hier mee staat, en als het nog niet gebeurd is per omgaande  de toezegging 

van destijds gestand te doen en de raad hiervan op de hoogte te houden. 

 

Griffier, kunt u er voor zorgen dat dit voor maandag op de agenda staat voor de rondvraag? 

 

groet 

 

Rob Slewe 

Zelfstandig Bloemendaal 
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