
Beste B&W en de Gemeenteraad, 

 

Allereerst de beste wensen voor een gezond 2020. 

 

Mijn punt: Ik woon in Vogelenzang tot 3 januari om daarna in Bennebroek mijn leven weer op te 

pakken. Beide dorpen vallen onder de Gemeente Bloemendaal. Als hondenbezitter vond ik het in 

Vogelenzang prettig wonen en in Bennebroek moet ik mijn draai nog even vinden, maar dat zal wel 

lukken.  

 

Wat zit mij nu erg dwars: De afgelopen overgang van 2019 naar 2020 verliep in mijn ogen niet 

goed(understatement want eigenlijk was het K..) . De Poepbakken waren op 30 december reeds 

afgesloten vanwege het te verwachtte vuurwerkgevaar(opblazen poepbak). Deze bakken waren 4 

dagen dicht zonder enige vorm van communicatie en vooral: waar moest ik mijn hondenpoep nu 

laten. Zoals velen hebben wij het maar op de grond gegooid , daar waar de bakken eigenlijk open 

zouden moeten staan. Verschrikkelijk rot voor de werknemer van de Gemeente want die mocht alles 

weer opruimen . Als u nu volgend jaar ook weer plan bent om de bakken op slot te doen doe dan het 

huisadres van de verantwoordelijke wethouder op de bakken plakken dan kunnen wij het bij 

hem/haar in de voortuin deponeren.  

 

Het probleem is echter het vuurwerk; ruim 2 dagen in het vuurwerkgeweld gezeten en geen 

politieauto in Vogelenzang gezien!! Misschien allemaal naar den Haag want daar was wat te doen 

maar als ik politieagent in Vogelenzang was geweest had ik wel 3000 bonnen uit kunnen schrijven en 

hadden de kosten van de opgeblazen poepbakken makkelijk gedekt geweest. Overigens de 

Poepbakken zijn heel gebleven, dus in die opzet bent u geslaagd maar als u nu eens 2 tellen langer 

had nagedacht had u kunnen bevroeden dat er wel wat anders opgeblazen kan worden. En 

inderdaad, de poepzakjes dispenser was nu de dupe, geheel verwrongen en was aan vervanging toe.  

 

Beste B&W en Gemeenteraad, en hier gaat het nu juist om: nadenken bij elk besluit weer. Dus als U 

besluit dat er in een straal van 250 meter van een huis met rieten dak geen vuurwerk mag worden 

afgeschoten besef dan dat er ook huizen in Vogelenzang staan met een rieten dak en dat je met dit 

besluit een half dorp zou lam leggen als je dit besluit zou handhaven. Op de hoek 

Vogelenzangseweg/Graaf-Willemlaan staat namelijk een huis met rieten dak. Trek daar maar eens 

een cirkel omheen met een straal van 250 meter, wel ik kan u verzekeren dat meer dan de helft van 

het dorp geen vuurwerk zou mogen afsteken. EEN IDIOOT BESLUIT mijne dames en heren, en dat 

weet U ook. 

 

Daarom voor een volgend jaarwisseling: EEN VUURWEKVERBOD en Handhaven met zware-

taakstraffen- dat is wat vele inwoners van Bloemendaal van U verlangen. U bent er voor de burger en 

voor de bewoners van Bloemendaal. Maak dat nu eens waar in 2020 

 



Met vriendelijke groet, 


