
Van: Marielys Roos  
Verzonden: zaterdag 12 november 2022 17:17 
Onderwerp: Lage Duin en Daalseweg 9A Fwd: Besluitenlijst 25 oktober 2022 
 
Beste Jasmijn, 
 
Aan het college stellen wij de onderstaande vragen. Graag doorgeleiden ter spoedige 
beantwoording, 
 
Dank, 
 
Mvrgr, 
 
Marielys Roos 
Fractievoorzitter Hart voor Bloemendaal 
 
Geacht college, 
 
In het besluit staat: de grond, ter grootte van ca. 33 m2, te verkopen aan de eigenaren van Lage 

Duin en Daalseweg 9a, conform koopovereenkomst met verkooptekening en de Beleidsregels 
verkoop gemeentelijk snippergroen en restkavels Bloemendaal 2020.  

• Klopt het dat deze grond behoort bij de Hertenkamp? 
• Valt grond welke deel uitmaakt van openbare bos- en duinparken onder de noemer 

‘snippergroen’? 
• Kunnen inwoners grond onttrekken via deze regeling aan openbare parken en bos in 

Bloemendaal? 
• Wat is reden om dit stuk grond te verkopen? 
• Graag zien we de kadastrale kaart van het perceel 9a van u tegemoet en van de overige 

woningen die met hun achtertuin grenzen aan de Hertenkamp; 
• Heeft het park/de Hertenkamp geen beschermde status?  
• Mag dit worden verkocht op grond van het bestemmingsplan? 
• Is de verkoop definitief? 
• Graag zien we het verkoopcontract tegemoet 
• Idem ook het verzoek dat is ingediend om de grond te kopen 

 
 
Mvrgr, 
 
Marielys Roos 
Fractievoorzitter Hart voor Bloemendaal 

 
 
 
 
Datum: 11-11-2022 16:10  
Onderwerp: Besluitenlijst 25 oktober 2022  
 
 

 



Besluitenlijst Vergadering van burgemeester en 

wethouders Datum: 25 oktober 2022 
 

Bekijk de webversie 

 

   

 

   

   

 

Besluitenlijst Vergadering van burgemeester en 

wethouders 25 oktober 2022 
 

Registratienummer: 2022004572 

 

Aanwezig: 

Roest, E.J.                                          Burgemeester  

Heijink, N.A.L.                                     Wethouder 

Gamri, A.                                             Wethouder 

Wijkhuisen, H.                                     Wethouder 

Dubbe, P.G.A.                                     Gemeentesecretaris 

 

001 Besluitenlijst  

Het college stelt de besluitenlijst van de B&W vergadering van 18 oktober vast. 

 

002 Toestemming tijdelijk uitbreiden horecaterrassen  

Het college besluit de toestemming tot het tijdelijk uitbreiden van de 

horecaterrassen in verband met de coronacrisis, niet te verlengen. 

 

003 Afwijkingsbesluit Inhuur projectleider Weg en Water 2023  

Het college besluit de projectleiding voor twee civieltechnische projecten 

gedurende een deel van 2023 in afwijking van het inkoopbeleid enkelvoudig op te 

dragen. 

 

004 Gladheidsbestrijdingsplan 2022-2023  

Het college besluit het gladheidsbestrijdingsplan 2022-2023 vast te stellen. 

 

006 Vaststellen RES monitor NHZ  

Het college besluit: 

1. kennis te nemen van de eerste monitor RES NHZ (Noord-Holland Zuid); 

2. de monitor RES NHZ ter kennisname aan de raad te sturen. 

 

007 Beheer Oldenhove  

https://gemeente-bloemendaal.email-provider.eu/web/0grl7sadu5/msglqvk5q6/fwahj3f71y/xoqdteszmk


Het college besluit een overeenkomst aan te gaan met VPS Nederland voor het 

beheer van gebouw Oldenhove met ingang van 21 oktober 2022 tot 21 oktober 

2024; 

 

De burgemeester besluit de wethouder sociaal domein en wonen te machtigen tot 

het ondertekenen van de overeenkomst. 

 

008 Verkoop grond voor Lage Duin en Daalseweg 9a te Bloemendaal  

Het college besluit: 

1. de grond, ter grootte van ca. 33 m2, te verkopen aan de eigenaren van Lage 

Duin en Daalseweg 9a, conform koopovereenkomst met verkooptekening en de 

Beleidsregels verkoop gemeentelijk snippergroen en restkavels Bloemendaal 

2020; 

2. tegen een verkoopprijs van € 8.547,00 (€ 259,- per m2) kosten koper; 

3. de verkoopopbrengst te verantwoorden in het Eindejaarsvoorstel 2022 en toe te 

voegen aan de bestemmingsreserve afbouw schulden. 

 

009 Raadsvoorstel herijking financiën Vitaal Vogelenzang  

Het college besluit: 

1. het raadsvoorstel ‘Herijking financiën Vitaal Vogelenzang’ vast te stellen; 

2. het voorstel voor te leggen aan commissie en raad; 3. de raad te informeren 

middels bijgaande collegebrief (2022004459). 

 

010 Verbouwing van IKC de Paradijsvogel als onderdeel van Vitaal 

Vogelenzang 

Het college besluit: 

1. het raadsvoorstel ‘Verbouwing van IKC de Paradijsvogel als onderdeel van 

Vitaal Vogelenzang’ vast te stellen; 

2. vooruitlopend op de beschikbaarstelling van het krediet door de raad met de 

uitvoering van de werkzaamheden aan te vangen; 

3. de raad te informeren middels bijgaande collegebrief. 

 

  
  

   

 

  

   

 

Besluitenlijst beschikbaar via overheid.nl 
Deze besluitenlijst is ook beschikbaar via de e-mailservice en website van overheid.nl, via 

apps en via de website van de gemeente. 

 

 

Berichten over uw buurt automatisch ontvangen per e-mail 

U kunt zich inschrijven voor de e-mailservice. Hiermee ontvangt u besluiten en andere 



berichten die door de gemeente Bloemendaal via Overheid.nl gepubliceerd worden. 

  

Zo werkt het 

Aanmelden voor de e-mailservice gaat via de website overheid.nl. Daar volgt u 

automatisch de volgende stappen: 

   

• Inschrijven op e-mailadres met postcode 

• Interesseprofiel instellen 

• Overheidsorganisaties selecteren 

• Aanmelding bevestigen 

• Vervolgens ontvangt u de berichten vanzelf via e-mail. U kunt zich via die e-mails ook 

altijd afmelden voor de service. 

  

Aanmelden e-mailservice 'Berichten over uw buurt' 

  

Bekendmakingen ontvangen via apps en website gemeente 

Lees alles over hoe u dit kunt doen op de website van de gemeente. 

  
  

   

 

Deze e-mail is verstuurd aan gerardmetselaar@ziggo.nl. 

Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. 

U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. 

Voor een goede ontvangst voegt u Bestuurssecretariaat@bloemendaal.nl toe aan uw adresboek. 
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