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Vragen Artikel 40 Reglement van Orde 

Van: L. Heukels, fractie LB, H. Faber, fractie GroenLinks 

Onderwerp: afwijzen aanvraag indoor opblaas hockeyhal 

Datum: 9 september 2019 

 

Geacht College, 

 

Inleiding 

In 2018 heeft Uw college een aanvraag voor een indoor opblaas hockeyhal afgewezen.   

Vraag 1: 

Wat is de reden om in 2019 toch medewerking te verlenen? 

 

Zoals U bekend zijn planologische wijzigingen van deze categorie omstreden omdat zij de 

kwetsbare strandvlakte waarin de betreffende club is gelegen aanzienlijk zullen / kunnen 

ontsieren. 

Voor afbeeldingen zie: www.polyned.nl > zaalhockeyhal 

 

Vraag 2: 

Waarom wordt e.e.a. niet eerst in de commissie RO behandelt, juist gezien uw eerdere 

standpunt en het nu een wijziging van eerder beleid betreft? 

Vraag 3: 

Leidt dit niet tot een precedent werking?  

 

Gaarne verneem ik uw – tijdige- antwoord. 

 

Met vriendelijke groet 

 

Leonard Heukels 

Fractievoorzitter Liberaal Bloemendaal 

 

H. Faber 

Raadslid, GroenLinks 

 

 

Van: noreply@overheid.nl <noreply@overheid.nl>  

Verzonden: zaterdag 15 juni 2019 19:06 
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Berichten met betrekking tot een adres in de gemeente 

Gemeente 

1. Aanvraag omgevingsvergunning plaatsen blaashal over hockeyveld 

Zwaluwenweg 11 te Aerdenhout 

Aanvraag omgevingsvergunning plaatsen blaashal over hockeyveld 

Zwaluwenweg 11 te Aerdenhout 

Berichttype: omgevingsvergunning 

Uitgever: Gemeente Bloemendaal 

Locatie: Aerdenhout, Zwaluwenweg  

Publicatiedatum: 2019-06-14 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-145724.html 

Gemeente Haarlem - Verkeersmaatregelen Avondvierdaagse 2019 - 

Haarlem 

.  

  

Deze publicaties zijn voor het grootste gedeelte afkomstig van 

www.officielebekendmakingen.nl, de officiële bron van officiële overheidsinformatie. 

De overige publicaties verwijzen naar de website van de betreffende 

overheidsorganisatie. De overheden zelf zijn verantwoordelijk voor de volledigheid en 

de inhoud van de collectie. Ook zorgen de overheden zelf voor het beheer en de 

actualisatie van de collectie die wordt getoond. In gevallen waarin zekerheid 

essentieel is, dient u de juistheid van de tekst te verifiëren in de officiële bronnen. 

Deze e-mail komt tot stand onder verantwoordelijkheid van het Kennis- en 

Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties.  

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-145724.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-145724.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-145724.html
http://www.officielebekendmakingen.nl/

	Van: noreply@overheid.nl <noreply@overheid.nl>  Verzonden: zaterdag 15 juni 2019 19:06

