
Geacht college, 

Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende. 

Op 19 mei jl stuurde ik u met een cc aan de raad onderstaande “reactie ProRail op onderstaande 

kroniek en een verzoek”. Twee dagen later ontving ik om 13.45 uur op 21 mei jl. een ontvangst 

bevestiging en het zaaksnummer 411048. Om 16.00 uur werd de zaak afgesloten met als “Resultaat”: 

“Informatie verstrekt”. 

Omdat ik geen informatie had ontvangen, nam ik contact op met de afdeling Registratuur. Daarop 

ontving ik enige tijd later een aan mij op 21 mei jl. verstuurde anonieme algemene info over de F1-

races. Via het account 411048 vroeg ik van wie dat stuk was en ik beklaagde mij er over dat het geen 

reactie op mijn mail aan u was. De ambtenaar maakte zich bekend. Ik liet hem nogmaals weten dat ik 

aan B&W om actie heb gevraagd. Vanochtend ontving ik weer algemene info over de F1-races. 

Wederom anoniem. 

Vandaar dat ik nu mijn verzoek opnieuw doe als een nieuw verzoek. Ik zal het dik gedrukt maken 

zodat het niemand ontgaat: 

Ik verzoek u dan ook vriendelijk op de kortst mogelijke termijn als college van de gemeente 

Bloemendaal bij de Minister van I en W er op aan te dringen dat de opdracht tot het doen van een 

investering door ProRail voor het laten rijden van 24 treinen per uur door Overveen niet wordt 

gegeven en daarbij aan te geven dat de afgelopen weekeinde gerealiseerde 12 treinen per uur in de 

piekmomenten voor uw college het maximale aanvaardbare is. De argumenten staan in mijn kroniek. 

Voor 12 treinen per uur is kennelijk geen investering nodig. Dit alles in het belang van de bewoners 

van Overveen aan weerszijden van het spoor en alle gebruikers van de spoorwegovergang in 

Overveen.  

De hier geschetste gang van zaken met mijn eerste verzoek is structureel, zo ervaar ik de laatste tijd 

en zo ervaren andere burgers dat, waarvan ik dat hoor. Bloemendaal is fantastisch in het verzenden 

van ontvangstbevestigingen, daarna gaat het meestal mis. Of je krijgt gewoon nooit meer iets te 

horen of het verzoek wordt niet juist geïnterpreteerd. In dit geval is mijn mail wel doorgestuurd door 

de ambtenaar aan wethouder Wijkuizen, maar één wethouder is niet het college van B&W. Ik zal 

over deze problematiek een separate mail versturen, want twee verzoeken in één mail is 100% zeker 

gedoemd te mislukken. 

Nu graag actie richting de Minister van I en W (lees: de Staatssecretaris van I en W die het spoor in 

haar portefeuille heeft). Zelf ontvang ik graag een bevestiging van het feit dat u actie heeft 

ondernomen of gaat ondernemen. Of indien u dat niet doet, de reden waarom. Maar eerst een 

ontvangstbevestiging met een nieuw nummer! 

Bij voorbaat dank. 

Met vriendelijke groeten, 

Teun Schermerhorn 


