
Beste meneer Roest, 

 

Laat ik mijzelf kort introduceren. Ik ben X , gescheiden, 3 kinderen en woon sinds mei 2019 met veel 

plezier op X te Bloemendaal. Hierbij wil ik u graag meenemen in de mail die ik aan meerdere 

raadsleden heb gestuurd inzake mijn zienswijze en ongenoegen met betrekking tot het voornemen 

van de flexwoningen op de Zomerzorglaan te Bloemendaal. Ik begrijp helaas niets van het 

gemeentelijk apparaat maar  ik wil u vooral verzoeken en motiveren om de gemeente Bloemendaal 

gezond te maken met een zorgvuldige manier van werken.  

Ik hoop dat u dit doet vanuit de drijfveren waarom u dit beroep hebt gekozen. 

Laten we dit dossier goed aanpakken.  

Ik vertrouw op uw drijfveren. 

Met groet, 

 

Waarom woon ik in Bloemendaal? 

Een groen dorp waar de kinderen in vrijheid en met verantwoordelijkheid kunnen opgroeien. Na mijn 

scheiding heb ik gekozen om ondanks de hoge kosten in Bloemendaal te wonen vanwege het 

karakter van het dorp. Ik was en ben dan ook ontzettend blij met de mogelijkheid op de 

Sterrenboslaan met het trapveldje voor mijn jongens (tieners) om de hoek. 

  

Wat zou voor mij de doelstelling van de gemeente Bloemendaal moeten zijn? 

Duurzaam, groen, veilig en vrij wonen voor alle generaties in Bloemendaal. Dus ook een goede 

bestendige oplossing voor mensen die ondersteuning nodig hebben (economisch werklozen, statie 

houders etc). Na de afgelopen weken vraag ik mij af wat de visie van de gemeente is en waar de 

resources (tijd/ geld) gealloceerd zijn. 

  

Wat is de huidige situatie m.b.t. tijdelijke woningen? 

Medio december geeft de raad de opdracht om begin februari met een plan te komen hoe de 

achterstand voor 68 woningzoekenden kan worden opgelost. De provincie geeft inmiddels druk op 

de gemeente Bloemendaal.  

Wat vind ik vreemd? De achterstand van 68 zoekenden. Hoe kan dit? Een achterstand van 68 

zoekenden is niet alleen door de sterrenheuvel ontstaan- dit is geen argument. 

Ik constateer tijdsdruk door de provincie omdat de gemeente Bloemendaal tot op heden niet tot een 

duurzame oplossing is gekomen.  

Ik concludeer onzorgvuldig handelen en/of onvoldoende functioneren van mijn gemeente 

Bloemendaal. 

  



De tijdsdruk en het politieke speelveld zijn waarschijnlijk belangrijke variabelen voor het 

onzorgvuldige proces dat volgt en tenslotte het voorstel van de wethouder/projectgroep. Dit kunt u 

alleen het beste beoordelen en de vraag beantwoorden of dit in lijn is met de behoeften en wensen 

van de bewoners van de gemeente Bloemendaal die u vertegenwoordigt. 

  

De projectgroep is met de opdracht en beperkte tijd (inclusief kerstvakantie) direct aan de slag 

gegaan. In een zeer kort tijdsbestek is van een long list met 7 locaties teruggegaan naar een shortlist 

van 2 locaties. Tot op heden heb ik geen inzicht in de criteria en weging daarvan/afweging op basis 

waarvan tot deze locatie is besloten. Ik kan niet spreken van een zorgvuldig proces. 

  

De locatie Zomerzorglaan 

Met al mijn goede intenties begrijp ik de argumentatie voor deze locatie niet. Anders dan een 

oplossing voor een probleem - waar nu de provincie op meekijkt- op te willen lossen met 

opportunisme en snelheid omdat a) de zg. kruimelwet hebben en b) de leidingen er al liggen (wat kul 

is omdat dit niet de kosten zijn en tegen eerder gemaakte beloften is van de gemeente richting 

bewoners). Kortom; een snelle fix.  

Waarschijnlijk gedreven door ambitie van enkele individuen. 

  

Wat denkt u van het trapveldje van mijn tieners - in onze buurt is er nergens een veldje te bekennen. 

Het was een van belangrijkste redenen om van Amsterdam naar Bloemendaal te verhuizen- een 

groen natuurlijk grasveldje. Wat denkt u van de veiligheid van de locatie - al de kinderen op de fiets 

van school naar huis naar de sportvelden? Ik ben verhuisd zodat ik de kinderen in veiligheid vroeg in 

hun leven verantwoordelijkheid kan geven. 

  

Verzoek? 

Ik verzoek u met klem om nogmaals zeer zorgvuldig naar dit dossier te kijken en een duurzame 

oplossing af te dwingen.  Een zorgvuldig proces met criteria die helder zijn en tijdslijnen die 

realistisch zijn. Een proces waarin alle argumentatie (en belangen) worden meegenomen en dus niet 

gedreven wordt door tijdsdruk, opportunisme en het politieke speelveld. 

  

Ja, we moeten oplossing vinden. Dit moet een duurzame oplossing zijn (tijdelijke woningen op een 

grasveld voor tieners is dit niet).  

  

Uiteraard ben ik bereikbaar voor vragen. 

  

Ik reken op u. 

  



Met groet, 

  


