
Bijgaand stuurt Stichting Bescherming Erfgoed Zuid-Kennemerland, kortweg SBEZK, u een kopie van 

het bezwaarschrift dat wij heden indienden tegen de kapvergunning Boekenroodeweg 41 te 

Aerdenhout. Dit bericht is gericht aan de raadsleden van de gemeenteraad Bloemendaal. Het 

verzoek is aan de gemeenteraad kennis te nemen van de inhoud van dit bezwaar en het college 

opdracht te geven tot handhaving en tot het stilleggen van de activiteiten op het terrein totdat 

voldaan is aan het bestemmingsplan. Daarbij ook het verzoek om de bijzondere en zeer waardevolle 

bomen te sparen.  

Daarbij wil SBEZK de raad ook vragen aandacht te besteden aan de wijze van publicatie. Hierover 

heeft ondergetekende getracht informatie te verkrijgen, echter dit leidde niet tot enig resultaat. Zie 

hieronder de correspondentie. 

Het kan niet de bedoeling zijn dat belanghebbenden naarstig op zoek moeten gaan naar informatie 

en het dan niet kunnen vinden. De overheid dient behulpzaam te zijn en informatie direct te 

verstrekken op een toegankelijke wijze. Daarvan is geen sprake. Ik verneem graag uw reactie op het 

bezwaarschrift en op mijn verzoek om handhaving en een andere wijze van publiceren van de 

verstrekte vergunningen. U kunt de correspondentie richten aan info@sbezk.nl. 

 

Hoogachtend, 

 

Remko Oexeman, bestuurder SBEZK 

 

Van: Remko Oexeman 

Verzonden: dinsdag 17 maart 2020 11:02 

Aan: uwzaak@bloemendaal.nl 

Onderwerp: Re: Zaak 568565 - SBEZK - Boekenroodeweg 41, 2111 HK Aerdenhout - Groen en 

Reiniging - Betreft vermoedelijk reactie op zaak 

 

Ik kan de publicatie nergens vinden. 

Wanneer heeft dit plaatsgevonden?  

 

Met vriendelijkegroet, 

 

REMKO OEXEMAN 

06-47873442 

 

Stichting Bescherming Erfgoed Zuid Kennemerland 

 



 

________________________________________ 

From: Gemeente Bloemendaal <uwzaak@bloemendaal.nl> 

Sent: Tuesday, March 17, 2020 7:52:04 AM 

To: SBEZK 

Subject: Zaak 568565 - SBEZK - Boekenroodeweg 41, 2111 HK Aerdenhout - Groen en Reiniging - 

Betreft vermoedelijk reactie op zaak  

  

Het betreft hier geen illegale kap. De kapvergunning is verleend. En er vinden momenteel 

opruimwerkzaamheden plaats. 

Wilt u reageren, informatie toevoegen of documenten bekijken? Ga dan naar Mijn zaak en voer uw 

zaaknummer in. 


