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STICHTING BLEKERSVELD GROEN

Aan: Het college van B en W van de gemeente Bloemendaal 

Postbus 201 
2050 AE Overveen

Onderwerp: rappel beantwoording brieven aan college en raad van respectievelijk 6 en 11 mei 2020

Overveen, 23 juli 2020

Geacht college,

Bij brief van 6 mei 2020 hebben wij u gewezen op gemeentelijke regelgeving die naar onze mening 
woningbouw -in welke vorm dan ook - op locatie Blekersveld onmogelijk maakt. Hoewel de 
gebruikelijke 8 weken die een overheidsorgaan placht te nemen voor beantwoording van 
correspondentie reeds lang is verstreken, constateren wij dat wij nog geen enkele reactie van uw college 
op deze brief hebben mogen ontvangen.

Zo ook hebben wij geen reactie gekregen op de brief/email die wij op 11 mei jongsleden aan de raad 
hebben gezonden. In deze brief hebben wij - onder verwijzing naar onze argumentatie in de 
meergenoemde brief aan uw college van 6 mei jongstleden- de raadsleden er op gewezen dat positieve 
besluitvorming over woningbouw op locatie Blekersveld in strijd met gemeentelijke regelgeving is. 
Hoewel u de raad heeft laten besluiten dat afhandeling van deze brief door uw college zou plaatsvinden, 
(gemeenteraadsvergadering van 28 mei 2020) is een reactie -in welke vorm dan ook- tot nu toe 
uitgebleven.

U zult begrijpen dat wij in het kader van onze dossiervorming zeer benieuwd zijn naar een reactie op 
beide brieven - de raad heeft immers in haar vergadering van 30 juni 2020 - zonder acht te slaan op de 
door ons geconstateerde strijdigheid met vastgesteld gemeentelijk beleid- besloten tot het oppakken 
van de voorbereiding van woningbouw op locatie Blekersveld.
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Wij verzoeken u dan ook om binnen 14 dagen te komen met een serieuze gemotiveerde reactie op de 
door ons ingebrachte argumenten.

Hoogachtend,

Het bestuur van

Ie Geus,

Secretariaat: St 
+316İ11.080736

r, seen

de stichting Blekersveldgroen,

voorzitter

Stichting Blekersveld Groen, p/a Blekersveld 14, 2051 NLOverveen, telefoon 
of+31614357877
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