
 

1 
 

Aan de Gemeente Bloemendaal 

p/a griffie@bloemendaal.nl 

 

Bloemendaal, 22 september 2022. 

 

Betreft: kwestie KBM   

 

Geachte griffie, geachte raadsleden, geachte dames en heren van het collega van Burgemeester en 

Wethouders, 

 

Wij zijn erop attent gemaakt dat de Gemeente Bloemendaal een geldbedrag heeft verstrekt  - of 

voornemens is te verstrekken- aan bouwmaatschappij KBM. Dit vanwege schade voor KBM als gevolg van 

de door de Gemeente opgelegde bouwstoppen aan de Potgieterweg 9 Bloemendaal. 

 

Wij zijn hier zeer over verbaasd. Het leek ons goed om u nader te informeren, vanuit ons perspectief als 

directe buren van het bouwperceel. 

 

Vele omwonenden, waaronder ook wijzelf, zijn tijdens de bouw geconfronteerd met schade aan hun 

woningen en/of bezittingen. Wij zijn van mening dat deze schade een rechtstreeks gevolg is van het 

ontwerp van het bouwwerk. Het bouwwerk is te groot voor het perceel, dit leidt tot inbreuk op en schade 

aan andermans eigendommen. Wij beperken ons in deze brief tot een opsomming van onze persoonlijke 

schade (reeds meerdere malen schriftelijk en mondeling gemeld aan de Gemeente Bloemendaal). 

 

Onrechtmatig aangebrachte damwanden op ons perceel met schade tot gevolg.  

Tijdens de bouw zijn op 26 januari 2021 twee enorme damwanden op ons perceel geslagen, zo’n 1,5 meter 

over onze perceelgrens. Wij zijn hier niet over geïnformeerd en hebben hier geen toestemming voor 

gegeven. Natuurlijk hebben we geëist dat de damwanden onmiddellijk weer werden verwijderd. Dat was   

technisch niet meer mogelijk. Wij hebben de Gemeente om hulp gevraagd, maar die heeft ons verwezen 

naar een advocaat. KBM heeft de fout erkent, het zichtbare deel van de damwanden afgezaagd en onze 

gemaakte kosten vergoed. Wij hebben de blijvende aanwezigheid van ondergrondse damwanden in onze 

tuin moeten accepteren. 

 

Tuinchalet is verzakt. 

Onder ons tuinchalet is grond weg getrild, met scheefstand en verzakking tot gevolg. Dit is ook door de 

schade expert van Topexpert erkent als gevolgschade van de bouw.  

In juni j.l. heeft KBM herstelwerkzaamheden uitgevoerd onder de fundering van het tuinhuis. 

 

Schade aan tuin. 

Verder is er tijdens de sloop en bouw van alles beschadigd in onze tuin. Een stuk van de tuin is afgegraven, 

een deel van de beschoeiing, tuinhek en planten zijn beschadigd. Van de leibeuken  - en het leiwerk-- is een 

stuk vernield. Een boompje is omgezaagd. KBM heeft de schade erkent en de te maken aantoonbare 

herstelkosten vergoed. 

 

Schending van het burenrecht door rechtstreeks uitzicht op de tuin

3 appartementen van het complex hebben ramen of balkons binnen de wettelijke toegestane 2 meter van 

de erfgrens, namelijk op de erfgrens. Dit is in strijd met het burenrecht (artikel 5.50 van het Burgerlijk 

Wetboek). 
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De Gemeente heeft dit ook vastgesteld, en ons wederom verwezen naar een advocaat om voor ons recht 

op te komen. Dit is een erg vervelende situatie. Voor ons, maar ook voor de nieuwe bewoners. Een aantal 

van hen waren niet op de hoogte van deze onrechtmatige situatie.  

De kosten van de advocaat zijn substantieel en nog niet afgerond omdat de kwestie op dit moment nog niet 

volledig is afgerond. Deze kosten zijn voor onze eigen rekening. 

 

Wij spreken de hoop en verwachting uit dat de Gemeente Raad tot een wijs besluit komt inzake deze 

kwestie. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 


