
Vragen Artikel 40 Reglement van Orde 

Van: M. Roos-Andriesse, fractie Hart voor Bloemendaal 

Onderwerp: Informatieavond  

Datum: 11 november 2019 

 

Geacht college, 

Refererend aan de mail van de heer X hieronder, verzoek ik u te reageren op mijn 

vragen: 

1. Waarom is niet voldaan aan de toezegging tijdens de informatieavond om alle 

vragen en antwoorden plus het verslag te publiceren? 

2. Wanneer gaat u dat alsnog doen? 

3. Wanneer wordt het verslag gepubliceerd? 

4. Ook verzoek ik u te reageren schriftelijk op hetgeen de heer X 

 schrijft inzake de FAQ’s en de veronderstelling dat inwoners langs het spoor zich 

niet druk moeten maken. 

 

Het is belangrijk dat de gemeente beloften nakomt en zich houdt aan afspraken. Wij 

vinden het ook essentieel dat inwoners serieus worden genomen en dat ‘participatie’ niet 

alleen maar een woord is dat mooi klinkt.  

 

In afwachting van uw reactie, 

Mvrgr, 

 

Marielys Roos 

 

 

 

 

Aan: de leden en duocommissieleden van de gemeenteraad van Bloemendaal 

cc: het college van B&W en enkele ambtenaren 

  

Geachte leden, 

  

Denkt wethouder Wijkhuisen dat we op ons achterhoofd gevallen zijn in Overveen? Dat we gek zijn?  

  

In de uitnodiging van de informatieavond met ProRail en de NS op 28 oktober jl. stond dat wij als 

inwoners van Overveen langs het spoor ons moesten aanmelden, moesten aangeven met hoeveel 

mensen we zouden komen, en onze vragen van te voren moesten insturen. Dat deden we allemaal 

braaf.  

 Tijdens de avond vertelde gespreksleidster Marion van der Voort aan het begin van de avond, dat 

onze vragen met de antwoorden van ProRail en de NS de volgende dag op de site van de gemeente 

gezet zouden worden samen met een gespreksverslag van de hele avond.  

  

Ik klaagde er tot nu toe twee keer over bij wethouder Wijkhuisen dat er niets op de site van de 

gemeente verscheen; het laatst gisterochtend (zie de mail hieronder). Gistermiddag verschenen er 

opeens vragen en antwoorden op de site van de gemeente. MAAR dat waren niet onze vragen en de 

antwoorden van ProRail en de NS, zoals gegeven op 28 oktober jl. in het gemeentehuis. En ook niet 

de door ons van tevoren gestelde vragen die niet meer aan de orde zijn geweest in het 

gemeentehuis. Het zijn zogeheten FAQ’s (Frequently Asked Questions) bedacht door het college van 

B&W met antwoorden ook bedacht door het college van B&W. Bedacht geheel in het straatje van 



het Overveense-spoorbeleid van datzelfde college van B&W. Onvolledig en bagatelliserend. In ieder 

geval zijn deze vragen niet “frequently” door ons gesteld. 

  

Als je deze FAQ’s namelijk leest dan rijst de vraag waar de inwoners van Overveen zich zo druk over 

maken. De vragen en antwoorden van het college laten juist de zaken waar we in Overveen bezorgd 

en boos over zijn weg. We lezen niks over  de 9, 12, 20, 40 of 60 dagen (niemand weet het!) in 2021 

en de jaren daarna met meer dan 12 treinen per uur heen en weer door Overveen in de zomer. Om 

maar iets te noemen. 

Bij de FAQ’s staan in ieder geval niet de vragen gesteld op 28 oktober jl. en al de vragen schriftelijk 

gesteld voorafgaand aan deze bijeenkomst door de inwoners van Overveen langs het spoor, laat 

staan de antwoorden op die vragen. 

Ook mis ik nog steeds het verslag van de gehele avond. 

Dit hadden we niet afgesproken! 

Met vriendelijke groeten, 

 

X 

  

 

 

 

 

Beste Henk, 

We zijn nu 10 dagen na de tenenkrommende informatieavond van 28/10 met de ProRail en NS, waar 

jij het licht zag, maar de voor de volgende dag beloofde vragen en antwoorden alsmede het verslag 

van de avond, staan vandaag om 11.05 uur nog steeds niet op de gemeentesite. 

 VOLKSVERLAKKERIJ is het. En dan doel ik op deze nalatigheid en op die 24 treinen per uur heen en 

weer door ons dorp in de zomer van 2020 en de jaren daarna.  

 X 


