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AANGETEKEND EN PER CEWONE POST

Aan

Cemeenle Bloemendaal
Afdeling gemeentenraad {burgermeester en wethouders)
Postbus 20 I

2050 AE te Overveen

Aerdenhout.4 mei 2019

Onderwerp: bez-waar

Geachte heer, mevrouw,

Op een zeer dubieuze wijze ontving ík urry brief van 5 maart 2019 {Corsanummer: 20190017ó8) pas op vrijdag
26 aprí12019 ín mijn brievenbus. dit is ruim een maand na sluiting van inzage. lk heb dit direct op maandag 29

april 2019 telelbniscþ aan uw medewerkster mevr. M..Deddíng kenbaar gemaakt. Hierdoor is mij het recht

ontnomen om hierop, als direct belanghebbende. tijdig te kunnen reageren.

De Ruimtelijke onderbouwing bij VVÇB Vogelenzangseweg 9 te Aerdenhout met registratienumrner
20180 l6lól isnietnaarwaarheidoverwogenendaaromfoutiefgeconcludeerd.Erwordenwel degelijk
belangen geschaad. ln de afweging belangen wordl onterecht gesteld dat het gebouw niet in de nabijheid van

aan*erenzende percelen is en belangen van omwonenden niet worden geschaad. Deze stelling is onjuist mijn
perceel is direct aangrenzend en mijn be langen rryorden wel degelijk geschaad. omdal de geplande bouw direcl
(volgens de tekening) naast mijn huis in een straal van l6 meter is gepland.

De rangschikking vastgelegd door het M¡n¡sterae van l,andbouw Natuur en Voedselkwaliteit. van het landgoed

"Koekoeksduin" (waar ik ook eigenaar van ben) gelegen in de kadastrale gemeente Bloemendaal. dient
gehandhaafd en geÍespecleerd fe worden. Hier kom ik nog geen goedkeuring van tegen.

lk stel u, de gemeente Bloemendaal, aansprakelijk voor alle door mij gemaakte en te maken kosten. de

gevolgschade en de waardevermindering van mijn woning die voortvloeien uit alle onterecht handelen en

onterecht verlenen van vergunningen inzake het perceel aan de Vogelenzangzeweg9 te Aerdenhout. langoed

Koekoeksduin.

Ik maak bezwaar tegen de huidíge bouw ac:iviteiten en de bouw van een garage op het perceel aan de

Vogelenzangseweg 9 te Aerdenhout. landgoed Koekoekduin.

ln afwachting van uw reactie verbliif ik.

Met vriende lijke groet. No
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