
Geachte leden van de raad, 

  

Bij deze doet het Platform van Landgoed Eigenaren een oproep aan de leden van de raad van 

Bloemendaal om het oplossen  van het " 5 koppig monster " probleem inzake Landgoed 

Elswoutshoek niet langer in de weg te staan. 

  

Het  interview in  het Haarlems Dagblad met burgemeester Roest is door het platform gelezen als : “ 

een schreeuw om hulp “. 

  

Burgemeester Roest is de meest betrokken ,toegewijde en bekwame burgemeester die Bloemendaal 

mogelijk ooit gehad heeft. Zo’n burgemeester moeten we zuinig op zijn want zo’n burgemeester 

krijgen we nooit meer. 

  

Om burgemeester Roest te behouden zal de raad nu achter de burgemeester moeten gaan staan en 

hem alle gereedschappen moeten aanreiken om dit probleem op te lossen. 

  

De burgemeester moet de mogelijkheid geboden worden door uw raad dat er een in alle opzichten : 

onafhankelijk en onpartijdig onderzoek komt en dat dit onderzoek ook 100% wordt afgerond. 

  

Het gaat om het door uw raad weer openbaar maken van (volgens het interview ) 16 e-mails ,welke 

op een bepaald moment in de tijd door “ iemand “ geheim  verklaard zijn. 

  

Uw raad kan natuurlijke personen niet forceren om mee te werken ,maar uw raad kan wel de 

redenen waarom deze personen niet meewerken weg  nemen.  

  

De concrete oproep aan uw raad: 

  

1)Maak een belangen afweging tussen:  het wegnemen van de oorzaken die het oplossen van de 

problemen in de weg staan, en het krampachtig vasthouden aan het trachten te sparen van  de kool 

en de geit. 

  

2)Schep de voorwaarden  voor een volledig  : “ onafhankelijk en onpartijdig onderzoek “  

  

3) Weeg de belangen van de mensen die door “ iemand “ op een bepaald moment in de tijd 

geheimhouding zijn beloofd versus de belangen van het oplossen van het “ 5 koppig monster 



probleem “ en daarmee het behoud van burgemeester Roest en daarmee het behoud van de 

gemeente Bloemendaal als onafhankelijke gemeente. 

  

Het platform doet deze oproep nu omdat zij voelt dat er nu een punt voor uw raad is aangebroken 

van “ breken of barsten “ , de tijd van pappen en nathouden is voorbij. 

  

Als dit probleem nu niet door uw raad wordt opgelost ,zal de gemeente niet zelfstandig blijven 

bestaan. Het ophouden van een onafhankelijke gemeente zal o.a. tot resultaat hebben het einde van 

de landgoederen . Heemstede heeft al haar landgoederen vol laten bouwen en Haarlem heeft andere 

problemen dan het behouden van landgoederen ,  85 procent van de oppervlakte van de  gemeente 

is nu nog natuur, dat maakt Bloemendaal tot wat het is ,op ons allen en uw raad op dit moment in 

het bijzonder rust de plicht dit waar mogelijk te behouden. 

  

Het ligt nu in de handen van uw raad. 

  

Gaarne bereid tot nadere toelichting. 

  

Hartelijke groet, 

  

Jan de Jong 

Stichting Schapenduinen 

Voorzitter 

Platform van Landgoedeigenaren 


