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Voorwoord 

Voor u ligt het Plan van Aanpak van project Veen en Duin dat in 2020 wordt uitgevoerd. Zowel ondergronds als bovengronds 

staat er veel te gebeuren. Er wordt riolering vervangen, drainage aangelegd, ondergrondse afvalcontainers geplaatst en alle 

verhardingen in de trottoirs, parkeerstroken en rijbanen worden vernieuwd. Dat is een uitgelezen kans om met de bewoners 

van Veen en Duin in gesprek te gaan over het huidige én het gewenste gebruik van hun wijk. 

 

Project Veen en Duin heeft daardoor veel raakvlakken met collegeprogramma Maatwerk voor de toekomst1. Alle taken die 

vallen binnen dit project worden integraal en projectmatig aangepakt. Daarbij wordt zo veel als mogelijk samengewerkt met 

inwoners, betrokken organisaties en andere belanghebbenden. Met enkele van hen hebben al gesprekken plaatsgevonden. 

Daarnaast zijn er straatinterviews afgenomen en zijn alle bewoners al schriftelijk gevraagd de voor hen belangrijke thema’s 

aan te dragen. Thema’s als Wmo, Social return, Duurzaamheid en Participatie komen daardoor herkenbaar terug in dit stuk. 

Na vaststelling van dit plan worden alle bewoners van Veen en Duin uitgenodigd om te praten over het nieuwe ontwerp. 

 

 

Vincent Hoogeland 

10 juli 2019, Overveen 

 

 

  

                                                
1 Maatwerk voor de toekomst – Collegeprogramma 2018-2022,  2018012611 
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0 Algemeen 

0.1 Opdrachtgever project Veen en Duin 

Dhr. H. (Henk) Wijkhuisen is als wethouder –met onder andere Verkeer en wegbeheer, Waterwegen en rioleringen 

en Speelvoorzieningen in de portefeuille– bestuurlijk opdrachtgever van project Veen en Duin. Ambtelijk wordt het 

project aangestuurd door het afdelingshoofd Beheer, dhr. J.C.M. (Joost) van Hooft. Wekelijks overlegt hij met de 

wethouder en worden de actualiteiten, planning en financiën teruggekoppeld. 

0.2 Opdrachtnemer project Veen en Duin 

Team Weg & Water van de afdeling Beheer is opdrachtnemer van het project Veen en Duin. De projectleiding wordt 

verzorgd door dhr. V.J. (Vincent) Hoogeland. Hij is vanaf de initiatieffase tot en met de oplevering verantwoordelijk 

voor het project. Ten minste draagt hij zorg voor dit Plan van Aanpak, de participatie, engineering, aanbesteding de 

uitvoering en evaluatie van dit project. Ook bewaakt hij de voortgang, planning en financiën van het project en houdt 

zowel college als raad hiervan op de hoogte. 

0.3 Diverse stukken liggen aan deze opgave ten grondslag (niet uitputtend) 

 2018015011 Wegbeheerplan 2019 – 2022 (in afstemming met vGRP)     

20179606 Gemeentelijk Rioleringsplan Bloemendaal en Heemstede  2017 – 2021   

2015156603 Handreiking burgerparticipatie      

2018000748 Rapport update VCP (i.v.m. aangrenzende Kennemerweg)    

2018012611 Collegeprogramma Maatwerk voor de toekomst    

 2018015709 Actieprogramma collegeprogramma 2018 – 2022      

2017019185 Kaders Maatschappelijk verantwoord inkopen 2017 – 2021     

2017018785 Actieplan  Maatschappelijk verantwoord inkopen 2017 – 2021    

0.4  Wat is het tastbare resultaat van project Veen en Duin? 

 Het gebied wordt gebruikt waarvoor het bedoeld is: verblijven (verblijfsgebied); 

 De inrichting komt tegemoet aan de wensen op gebied van verkeer, parkeren, groen en spelen. Alle inwoners 

en andere belanghebbenden zijn geraadpleegd en iedereen de kans heeft gehad bij dit project aan te haken; 

 De uitstraling van de wijk sluit aan op de bebouwing, de omgeving en het landschap; 

 Er wordt een gescheiden rioolstelsel aangelegd, het regenwater is afgekoppeld; 

 Er is drainage aangelegd, de minimale ontwateringsdiepte in openbaar gebied bedraagt 0,70m; 

 Materialen zijn verantwoord afgevoerd en ingekocht, betonproducten zijn biobased; 

 Toegepaste materialen hebben een lange levensduur en zijn onderhoudsarm; 

 Afval wordt ondergronds en gescheiden ingezameld, voor het eerst ook plastic; 

 Openbare verlichting is energiezuinig: armaturen en lampen zijn Led. 
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1 Project Veen en Duin 

1.1 Aanleiding van het project Veen en Duin 

De aanleiding van het project Reconstructie Veen en Duin is tweeledig. Het vGRP2 beschrijft dat de riolering in 2020 

moet worden vervangen. Daarnaast moet ook drainage worden aangelegd om een voldoende ontwateringsdiepte 

in openbaar gebied te realiseren. Zo wordt voorkomen dat kruipruimtes van woningen onderlopen. Bij dergelijke 

projecten, waarbij alle verhardingen worden opgebroken, worden bewoners gevraagd of er wens is de openbare 

ruimte anders in te richten.  

1.1 Ruimtelijke beschrijving Veen en Duin 

De rustige wijk Veen en Duin is gelegen in het dorp Bloemendaal. Het projectgebied grenst in het noorden aan de 

gemeente Velsen, aan de oostzijde de gemeente Haarlem. Aan de westkant van het gebied loopt de Kennemerweg. 

Voor gemotoriseerd verkeer is dit de enige ontsluitingsweg van de wijk. Fietsers en voetgangers maken daarnaast 

nog veelvuldig gebruik van het Veen en Duinpad aan de zuidzijde van het gebied. In Veen en Duin ligt in functioneel 

opzicht sterk de nadruk op wonen. Overwegend staan in deze wijk gestapelde woningen met een portiek. Deels 

particulier eigendom, deels (sociale) huur. 

 

Veen en Duin kent een straatprofiel met een rijbaan van betonstraatstenen, aan weerszijden parkeer-mogelijkheden 

en een trottoir van betontegels. In de openbare ruimte staan nagenoeg geen bomen en er is weinig openbaar groen. 

Midden in de wijk ligt een speeltuin. 

 

 

 

                                               

                                                
2 verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan d.d. 28-07-2011, Corsanummer 2011020532 
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1.2 Demografische gegevens Veen en Duin 

De wijk heeft 274 woonadressen, telt ca. 465 inwoners en staan ongeveer 235 auto’s (peildatum 1 januari 2018). 

De inwoners verdeeld in leeftijdsgroepen levert de volgende grafiek en tabel op: 

  

             

 

Bron: https://allecijfers.nl/buurt/veen-en-duin-bloemendaal 

 

Dit is waardevolle informatie voor het ontwerp, de uitvoering en projectcommunicatie. Zo kunnen wij ons 

voorbereiden op de vraag naar voldoende parkeergelegenheid, brede en goed begaanbare trottoirs en de wijze 

waarop wij het  communicatieproces vormgeven (met name per post).  

1.3 Technische scope project Veen en Duin 

 Vervangen gemend rioolstelsel door een gescheiden systeem 

De riolering in Veen en Duin is in maart 2016 geïnspecteerd. Toen bleek dat het leidingwerk vervangen moet 

worden. Er zijn kansen het regenwater af te koppelen van het vuilwater. Regenwater kan eenvoudig worden 

afgevoerd naar het oppervlaktewater in de naastgelegen spoorsloot. Een deel van de appartementencomplexen 

van Brederode Wonen is in 2017 al afgekoppeld. Voor het afkoppelen van de overige appartementencomplexen 

gaat de gemeente in gesprek met de vereniging van eigenaars. 

 

Aanleggen drainage Veen en Duin 

 De gemeente draagt zorg voor een dusdanige ontwatering van stedelijk gebied dat het grondwater de bestemming 

van een gebied niet structureel belemmert of tot ontoelaatbare overlast leidt. De gemeente doet dit voor zover dat 

mogelijk is, doelmatig is en niet tot de zorg van het waterschap of de provincie behoort. In het tracé van de riolering 

wordt daarom drainage aangelegd. 
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Vernieuwen verhardingsmaterialen 

Alle verhardingen worden opgebroken om de riool- en drainagewerkzaamheden uit te kunnen voeren. Zowel de 

technische als economische levensduur van deze verhardingsmaterialen is verstreken. Ze worden afgevoerd naar 

een erkende verwerker. Dit biedt ruimte voor een nieuw ontwerp; een uitstraling die tegemoet komt aan de wensen 

van de bewoners én een inrichting die past bij het hedendaags gebruik. Omdat er nieuwe materialen worden 

toegepast, is er een ruime materiaalkeuze. Het gebruik van betontegels in trottoirs en gebakken straatbakstenen in 

de parkeervoorzieningen lig voor de hand. Het inspraaktraject laat voldoende ruimte voor alternatieven. Bij de 

aankoop van nieuwe materialen wordt ‘duurzaamheid’ en ´circulariteit´ meegenomen in de afweging. Betonbanden 

en betontegels zijn biobased. 

 

Omdat onkruid niet meer chemisch wordt bestreden, passen wij nieuwe maatvaste verhardings-materialen 

toegepast. Oude bestratingsmaterialen hebben bredere voegen en vergen namelijk meer onderhoud. 

 

Werkzaamheden nutsbedrijven 

Afdeling Beheer is in een vroegtijdig stadium in contact getreden met de beheerders van de in het projectgebied 

aanwezige kabels en leidingen. Deze nutsbedrijven worden in de gelegenheid gesteld werkzaamheden aan hun 

voorzieningen uit te voeren. De gemeente legt op eigen initiatief geen kabels en leidingen aan.  

 

Bomen, groen en plantsoen 

Team Groenvoorziening oordeelt dat er voldoende groen in de wijk aanwezig is, en dat de kwaliteit ervan goed is. 

Als er uit inspraak behoefte blijkt te zijn aan meer groen, is dat mogelijk. De budgetten ´plantsoen-renovatie´ en 

´onderhoud laanbomen´ worden daar dan voor ingezet. 

 

Ondergrondse afvalinzameling 

De huidige collectieve inzamelvoorzieningen voor afval zijn ca. 30 jaar oud en zijn aan vervanging toe. In de 

begroting 2019-2022 is voorgesteld te investeren in een verbeterde inzamelvoorziening voor gescheiden afval. 

Gelet het aantal huishoudens en de loopafstanden worden 11 ondergronds containers geplaatst voor PMD (plastic, 

metaal en drinkpakken) en restafval. Het bovengrondse brengpark voor papier wordt uitgebreid met voorzieningen 

voor glas en textiel. Hiermee is de afvalinzameling in Veen en Duin toekomstgericht en duurzaam geregeld. De 

locatie van hiervan voorzieningen is onderwerp van inspraak. De kosten voor deze voorzieningen worden gedekt 

door de afvalexploitatie. 

 

 Aanleg nieuw speelterrein 

De huidige speeltuin heeft, ondanks de hoge onderhoudsfrequentie, een sleetse uitstraling. Met de herinrichting 

van Veen en Duin willen wij dit terrein opknappen. Samen met bewoners wordt gekeken naar een passende 

inrichting. Er zijn suggesties gedaan voor een parkinrichting met speelfunctie (natuurlijk spelen). Er blijkt behoefte 

aan een plek voor jongste jeugd en ouderen. Kosten voor dit terrein worden gedekt door het budget spelen, het 

budget  plantsoenrenovatie en uit het project. Zeker als het thema ‘natuurlijk spelen’ wordt gekozen, is onderhoud 

een belangrijk aandachtspunt.  
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Plaatsen laadpalen voor elektrische voertuigen 

Het inpassen van laadplaatsen gebeurt alleen op aanvraag; de gemeente heeft daarvoor een contract met de 

Provincie / MRA. 

Onze eerste informatiebrief aan Veen en Duin heeft geleid tot twee reacties:  

 ‘In algemene zin terughoudend te zijn met het plaatsen van deze palen, aangezien dit koste gaat van ‘normale’ 

parkeerplaatsen in een wijk waar de parkeerdruk al erg hoog is’; 

 ‘Een dubbele laadpaal op de grote parkeerplaats Veen en Duin’. 

Aan beide verzoeken kan tegemoet worden gekomen. De kosten voor de voorzieningen worden gedekt door de 

MRA. 

 

Vervangen Openbare verlichting door LED 

Alle armaturen in Veen en Duin worden vervangen door LED. Op een deel van de Kennemerweg en  

Kennemergaard worden ook de masten vervangen. Als het voor de realisatie van het nieuwe ontwerp nodig is, 

wordt openbare verlichting verplaatst. Het vervangen van openbare verlichting geschiedt volgens vastgesteld beleid 

en valt daarmee buiten de onderwerpen van inspraak. De kosten voor het vervangen van openbare verlichting 

worden gedekt door de reguliere onderhoudsbudgetten. 

 

Fietsroute Veen en Duin 

Van Wickevoort Crommelinlaan – Veen en Duinpad – Veen een Duin is een druk bereden fietsroute en kan daarop 

worden ontworpen. De beschikbare ruimte en het gebruik van de straat Veen en Duin leent zich voor het 

fietsstraatprincipe. De weg wordt dan ingericht als fietsroute, met auto’s te gast. Dit wordt als een van de 

mogelijkheden aan de bewoners voorgelegd. De kosten voor deze inrichting passen binnen de investering 

Herinrichting Veen en Duin. 

 

Kanttekening: Veen en Duinpad, belangrijk onderdeel van voorgenoemde fietsroute, is te smal. De gemeente 

Bloemendaal is eigenaar van zowel dit pad als naastgelegen grond. Deze grond heeft de enkelbestemming 

Recreatie. Volgens hoofdstuk 17 van het Bestemmingsplan Bloemendaal past een verbreding van dit pad binnen 

de bestemming. De kosten voor deze verbreding en optimaliseren van dit fietspad worden geraamd op € 75.000. 

Als er financiële dekking is, kan de verbreding van dit pad aan de scope van het project worden toegevoegd. De 

mogelijkheid voor provinciale subsidie wordt onderzocht. 

 1.4 Gemeente Bloemendaal heeft een duurzaam inkoopbeleid 

Gemeente Bloemendaal probeert duurzaamheid zo concreet én zo breed mogelijk in te vullen. Dat leidt tot vragen 

als: 

 ‘Kunnen er materialen opnieuw worden gebruikt?’ 

 ‘Welke duurzaamheidseisen op het gebied van materiaalgebruik (zoals de bestrating, riolering, drainage) 

kunnen we stellen bij de aanbesteding?’ 

 ‘Kunnen er elektrisch aangedreven machines worden ingezet?’ 

 ‘Kan er minder verharding worden aangebracht en meer groen?’ 

 

Maar ook hele kleine dingen kunnen bijdragen aan de bewustwording: 

 ‘Kunnen we bijvoorbeeld een bankje neerzetten van Bloemendaals hout?’ 
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1.5 Er wordt een proef gedaan met biobased betonproducten 

Deze betonproducten worden gemaakt met olifantsgras (miscanthus) en gerecycled betonpuingranulaat. Door de 

circulaire, biobased samenstelling is de footprint van deze producten de helft lager dan die van traditionele 

betonproducten. (lees: 57 % minder milieubelastend dan normale prefab beton-producten).  

 

Deze producten: 

 Zijn esthetisch niet te onderscheiden van standaard betonproducten 

 Hebben gelijke fysische eigenschappen 

 Niet of nauwelijks duurder 

 

Conform de circulaire gedachte kunnen deze biobased producten aan het einde van hun levensduur (zonder kosten) 

worden terug gegeven aan de leverancier/producent. Daar worden ze verwerkt tot nieuwe betonproducten of voor 

andere recyclinginitiatieven gebruikt worden. Zo dragen producenten, leveranciers en afnemers bij aan een gesloten 

kringloopproces (van productie naar gebruik en weer terug). Ze zijn oneindig herbruikbaar, dus naast duurzaam óók 

circulair. 

1.6 De WMO-raad is om advies gevraagd 

De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Gemeenten moeten er 

namelijk voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daarom is de Wmo-raad gevraagd 

mee te denken over de inrichting van de wijk. In een persoonlijk gesprek gaven zij ons de volgende aandachtpunten 

mee: 

 Toegankelijkheid trottoirs, met voldoende oversteekplaatsen; 

 De afstand tot de inzamelplaatsen van huisafval; 

 Goede openbare verlichting i.v.m. veiligheidsgevoel; 

 Aandacht voor goede loop- en fietsroutes naar openbaar vervoer en winkels; 

 Het huidige speelterrein inrichten als park gecombineerd met spelen. 

1.7 Social return binnen project Veen en Duin 

 Iedereen die langer dan drie maanden buiten het reguliere arbeidsproces is, valt onder de doelgroep voor social 

return. Ook in deze wijk wonen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die mogelijk aan het project kunnen 

en willen meewerken. Bij het project Vogelenzangseweg hebben wij hiermee goede ervaringen opgedaan. Daar 

vervulde een bewoner de rol van wijkconciërge. Hij werd ingezet voor eenvourdig civieltechnisch werk, hield de 

bereikbaarheid en begaanbaarheid in de gaten, was aanspreekpunt voor bewoners en passanten, hielp met het 

tillen van boodschappen of verplaatsen van rolemmers als dat nodig was, hielp mee in de communicatie door post 

te bezorgen of persoonlijk in contact te treden, etc. Wij vonden zijn bijdrage zo waardevol dat wij social return bij dit 

project opnemen in onze voorwaarden. We treden hiervoor in overleg met de afdeling IASZ (Intergemeentelijke 

Afdeling Sociale Zaken).  
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2  Ontwerpen openbare ruimte in Veen en Duin (Participatie) 

De deelname van inwoners in het ontwerp- en voorbereidingsproces van de gemeente is een middel om meer 

kwaliteit en draagvlak toe te voegen aan het uiteindelijke ontwerp en plan. Inwoners, ondernemers en instellingen 

beschikken over veel kennis, kunde en ervaring die van grote toegevoegde waarde is voor dit project. Bovendien 

brengt burgerparticipatie inwoners en lokale politiek dichter bij elkaar.  

2.1 Belanghebbenden zijn ‘Adviseur bij beginspraak’3 

Dit betekent meepraten in een vroegtijdig stadium waarbij nog geen definitieve besluiten zijn genomen en ruimte is 

voor inbreng. De gemeente kan de inbreng van de participanten meenemen in het uiteindelijke voorstel/ontwerp. 

Daarna beslist het gemeentebestuur. 

 

In ‘adviseur bij beginspraak’ zien wij de volgende personen en/of partijen als adviseurs 

 Alle bewoners Veen en Duin 

 VRK, Verkeersregio Kennemerland (een samenwerking van diverse nood- en hulpdiensten) 

 WMO raad, adviesorgaan dat adviseert over de Wet maatschappelijke ondersteuning 

 Fietsersbond Regio Haarlem 

 Woningbouwvereniging Brederode Wonen 

 Meerlanden N.V. afvalinzamelingsbedrijf  

 Buurtvereniging Bloemendaal–Noord 

2.2 Onderwerpen van inspraak 

De inrichting van de wijk moet aansluiten op de wegcategorie. Veen en Duin is een erftoegangsgebied met een 30-

km/uur regime. Er zijn richtlijnen voor de inrichting van dergelijke wijken, maar er zijn daarnaast nog veel keuzes te 

maken.  

 

Onderwerpen van het inspraak zijn in ieder geval: 

 De breedte van de weg, trottoirs en parkeerstroken met in acht name van de minimale wettelijke bepalingen; 

 Keuze van de verhardingsmaterialen; 

 Vormgeving van parkeervakken of –stroken; 

 Straatmeubilair; 

 Verkeersremmende maatregelen; 

 Inrichting van het park/speelterrein; 

 Het uitbreiden van plantsoenen en inpassen van extra bomen; 

 Inpassen van de ondergrondse afvalcontainers; 

 ……. 

 

Géén onderwerp van de inspraak zijn: 

 Zaken buiten het projectgebied of niet zijnde openbare ruimte; 

 Parkeerbeleid; 

 OV-beleid (openbare verlichting); 

 ……. 

                                                

3 Participatieladder , Partner + Propper 2009, handreiking voor burger- en overheidsparticipatie Bloemendaal  
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2.3 Inrichting van het ontwerpproces  

2.3.1 Algemeen 

Er komt een startbijeenkomst op het gemeentehuis als aftrap van de participatie. Deze bijeenkomst bestaat uit een 

kort plenair deel. Daarna wordt in kleinere groepen aan discussietafels verder gepraat. Aan elke tafel zit een 

gesprekbegeleider van de gemeente. Hij begeleidt het gesprek en koppelt aan het eind van de avond de opbrengst 

plenair terug. 

 

In de daaropvolgende periode wordt gewerkt aan één of meerdere varianten. Dat hangt af van de inbreng op de 

startbijeenkomst. De gemeente wil graag samenwerking met geïnteresseerden die zich extra willen inzetten voor 

het ontwerp. Zie 2.3.2 hoe deze die samenwerking wordt ingericht. Als het Concept Ontwerp of varianten gereed 

zijn, wordt een tweede bewonersbijeenkomst belegd. 

Wederom start deze avond plenair. Er wordt teruggeblikt op de werkgroep sessies en het concept-ontwerp (of 

varianten) worden gepresenteerd. Ook op deze avond word in kleiner comité verder gepraat. Inwoners kunnen bij 

een van de informatietakels in gesprek met de werkgroep leden of medewerker van de gemeente. 

   

De inspraak wordt afgerond met een plenaire presentatie van het Definitieve Ontwerp. Deze avond is dan de start 

van de wettelijke inzage termijn van 6 weken. 

2.3.2 Samenstellen van een werkgroep 

Bewoners kunnen zich aanmelden voor een plaats in de werkgroep. De bezetting bedraagt maximaal 15 personen. 

Als eerste activiteit van de kerngroep organiseren we een schouw in het gebied. Tijdens deze inventarisatie worden 

kansen gezocht en knelpunten benoemd. Het maken van foto’s helpt in een vervolgbijeenkomst voor 

meningsvorming over wenselijke en niet-wenselijke zaken. Te denken valt aan bijvoorbeeld bomen, 

materiaalkeuzes, verkeersmaatregelen etc. Ingeschat wordt dat de kerngroep 4 keer samenkomt. Van hen wordt 

verlangd dat ze actief mee ontwerpen. Als leden dat willen, krijgen ze ook een rol op de bewonersavond. 

2.3.3 Kinderparticipatie 

Het ontwerpen van een speeltuin is niet eenvoudig. Het begint met een visie op wat de kinderen in Veen en Duin 

graag doen. De kans dat de speeltuin gebruikt wordt, groeit wanneer kinderen betrokken worden in het ontwerp 

ervan. Mogelijk dat uit onderzoek blijkt dat er verschillende speelzones moeten worden ingericht, waarbij kinderen 

van alle leeftijden zich thuis voelen. Kinderen met kinderen met verstandelijke en/of lichamelijke beperking worden 

hierin niet vergeten.  

 

Hoe vindt kinderinspraak plaats?  

Dat kan op verschillende manieren. Te denken valt aan een ontwerp- of knutselmiddag waarin gewerkt wordt aan 

de ideale speeltuin. Door verschillende varianten te bespreken is een idee te krijgen of iets leuk en spannend is, 

moeilijk of juist te makkelijk.  

 

 Ook over de toegankelijkheid van het terrein moet worden nagedacht. Momenteel staat er een hek + haag om het 

speelterrein. Maar gelet op het sociaalveiligheidsaspect is een meer open parkinrichting wenselijk. 
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3.  Communicatie over het project Veen en Duin 

3.1 Algemeen 

Het projectgebied is duidelijk begrensd. Veen en Duin kent 274 adressen. In dat opzicht is duidelijk op wie we de 

communicatie op moeten richten. In dit hoofdstuk gaan we verder in op hoe wij de communicatie afstemmen op 

onze klanten. 

 

Wie zijn onze klanten? 

Wij hebben onze doelgroepen goed in beeld  en kiezen daar zorgvuldig een passende communicatiewijze bij. 

Ouderen ontvangen informatie graag per post, jongeren worden liever per email of social media op de hoogte 

gehouden. Maar ook persoonlijk contact behoort is mogelijk. Iedereen mag aangeven hoe zij graag hun informatie 

ontvangen. Wij proberen daar zo veel als mogelijk aan tegemoet te komen. 

 

Wat willen we bereiken met communicatie? 

Wij willen iedereen graag goed informeren over wat er staat te gebeuren in de wijk. In onze communicatie willen wij 

begrip tonen voor het overlast en uitleggen wat wij er aan doen om dat tot het minimum te beperken. Ook snappen 

wij het als bewoners zich zorgen maken over dit project. Die zorg willen wij zo snel mogelijk wegnemen door direct 

in contact te treden met de betreffende inwoners. 

Op die manier willen wij laten weten dat:  

 wij goed benaderbaar en bereikbaar zijn; 

 alle vragen willen beantwoorden; 

 altijd met iedereen het gesprek aan willen gaan; 

 wij graag willen samenwerken met inwoners; 

als er keuzes gemaakt worden de belangen zorgvuldig afwegen;  

 behulpzaam en flexibel zijn; 

 pragmatisch zijn; 

Dus eigenlijk een goede partner zijn in dit project, waar in goede harmonie een mooi project wordt gemaakt. 

 

Wat willen we communiceren?  

Dat verschilt per fase. In de definitiefase willen we heel graag informatie ophalen. We willen graag horen welke 

thema’s er spelen in de wijk en hoe we de inspraak in moeten richten. In de ontwerpfase willen we samenwerken 

aan het ontwerp. We dagen uit om actief deel te nemen in een ontwerpteam of tenminste mee te lezen/luisteren 

over de voortgang en keuzes die gemaakt worden. Tijdens de uitvoering willen we met name informatie zenden. 

Frequent maar kort en bondig willen we  informeren over de praktische zaken tijdens de uitvoering. Bewoners zijn 

zo tijdig op de hoogte van bijvoorbeeld een wegafsluiting of andere overlast gevende situaties. 

 

Welke middelen en media zetten wij in? 

De doelgroepen lopen behoorlijk uiteen, wij gaan daarom op verschillende manieren communiceren. In de 

ontwerpfase communiceren we met name per post. Dat geldt sowieso voor uitnodigen voor bijeenkomsten en 

informatie over bestuurlijke besluitvorming. Diezelfde informatie is ook digitaal te vinden, alles wordt gepubliceerd 

op www.bloemendaal.nl. Daarnaast worden ook digitale nieuwsbieven en social media als Facebook ingezet.  

Wanneer gaan we informeren? 

De timing van communiceren is van groot belang. Gedurende het gehele project proberen wij in te schatten in welke 

mate informatie gewenst is. Voor wie behoefte heeft aan meer informatie, zijn wij altijd bereikbaar.   

http://www.bloemendaal.nl/
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Wie communiceert wat? 

Team communicatie bepaalt de communicatiestrategie. Het projectteam levert input, team communicatie verzorgt 

de redactie. Dagelijks e-mailcontact loopt via de projectleider, hij is het eerste aanspreekpunt voor bewoners. Hij 

beantwoordt mails en telefoongesprekken, indien gewenst wordt er een persoonlijke afspraak gemaakt. Tijdens de 

uitvoering verschuift het aanspreekpunt naar de directievoerder/toezichthouder. De meeste vragen van bewoners 

gaan over de voortgang, planning of bereikbaarheid. Zij willen graag direct antwoord of willen in een kort overleg 

gerust gesteld worden. Bewoners kunnen op werkdagen, tussen 7:00uur tot 16:00uur, binnenlopen bij de bouwkeet. 

Zowel de uitvoerder van de aannemer als de toezichthouder van de gemeente staan de bewoners graag te woord. 

 

Wat kost communicatie? 

De uitvoering van een communicatieplan kost geld. De communicatie wordt door de eigen dienst verzorgd, zo 

blijven kosten bespaard. 

 

Weergave kosten communicatie project Veen en Duin: 

 Opstellen art-impressie i.v.m. beeldvorming  €   3.000,- 

 3 ontwerpbijeenkomsten (avond)   €   3.000,- 

 1 ontwerpbijeenkomst speeltuin (middag)  €   1.000,- 

 1 kick-off bijeenkomst     €   1.000,- 

 10 bewonersbrieven incl. bezorging   €   5.000,- 

 Advertenties in weekbladen    €   1.000,- 

 Verzorgen digitale nieuwsbrieven   €   1.000,- 

TOTAAL:      € 15.000,-  
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4 Aanbesteding van project Veen en Duin 

De opdracht valt onder de categorie werken. Vanwege de duurzaamheidsambities in dit project adviseert stichting 

RIJK het aan te besteden als Bouwteam. Daarin wordt de aannemer in een vroeg stadium gecontracteerd. Hierdoor 

raakt hij betrokken bij een deel van de ontwerpfase en voorbereiding. Voor de gunning is dan kwaliteit in 

samenwerking en kennis van en ervaring met duurzaamheid doorslaggevend. Zo dagen we de markt uit om te 

innoveren, het project zo duurzaam mogelijk te maken en  in een zo vroeg mogelijk stadium met ons (de gemeente 

en haar inwoners) samen te werken. Bij projecten van dergelijke omvang wordt een meervoudig onderhandse 

procedure proportioneel geacht. 

4.1 Bepalen van Duurzaamheid aan de hand van het Ambitieweb 

Wij willen in dit project inzetten op Duurzaamheid in breedste zin. Er worden nog aanvullende sessies georganiseerd 

om invulling te geven aan dit containerbegrip. Het Ambitieweb van Aanpak Duurzaam GWW is daarvoor een 

handige tool, zie beneden. Zo komen alle thema’s binnen ‘de 3 P’s’ (People, Planet, Profit) aan bod.  

 

 

 

 
People 

 

 
Planet 

 
Profit 

 Sociale relevantie  Ecologie  Bereikbaarheid  

 Welzijn en leefomgeving  Water  Vestigingsklimaat 

 Ruimtelijke kwaliteit  Bodem  Investeringen 

 Ruimtegebruik  Materialen  Energie 
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5 Activiteitenplanning en te vervaardigen producten 

Aan het project Veen en Duin gaat aan intensief voorbereidingstraject vooraf. In het project worden de volgende  

fasen doorlopen: 

 

Fase 1 

 

 

 

Initiatiefase 

 Buurtschouw en straatinterviews 

 Gesprek Brederode Wonen 

 Gesprek met gemeente Velsen 

 Gesprek WMO-raad 

 Afronden Plan van Aanpak 

 

Januari 2019 

 – Juli 2019 

 

 

 

Fase 2 Planvormingfase (ontwerp, engineering en voorbereiding) 

 Startbijeenkomst 

 Samenstelling/aanbesteding bouwteam; 

 Vervolgbijeenkomsten en ontwerpsessies 

 Vaststellen van een definitief inrichtingsplan 

 Aanvragen vergunningen 

 Opstellen contactstukken 

 

Juli 2019 

– Maart 2019 

Fase 3 Uitvoeringsfase 

 Startbijeenkomst 

 Dagelijks toezicht 

 Inloopspreekuren 

 Voorgangsrapportages 

 

April 2020 

– December 2020 

Fase 4 Evaluatiefase 

 Oplevering 

 Afronden past performance opdrachtgever/opdrachtnemer 

Januari 2021 

– juni 2021  

5.1 Stoppunten in het proces 

Product No go → go   

   

Collegevoorstel + Plan van Aanpak College B&W Juli 2019 

Aanbesteding Bouwteam 

Bouwteamovereenkomst 

College B&W 

Burgemeester 

Okt 2019 

Nov 2019 

Collegevoorstel + Concept Ontwerp College B&W Nov 2019 

Contractstukken (RAW-bestek) Stichting RIJK Mrt 2019 

Bewonersbrieven Afdelingshoofd Doorlopend 
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6 Ambtelijke inzet 

 Team Weg en Water zorgt voor het opstellen van een projectplan en verzamelt daarvoor alle benodigde in- en 

externe adviezen. Bij dit project zijn ten minste betrokken: 

 

Stichting RIJK   

G. (Gerard) Braam 

N. (Niels) van Kampen 

T. (Thea) Smid 

Stichting RIJK Begeleiding aanbesteding en inkoop  

(ook op gebied van Duurzaamheid) 

   

Management   

J.C.M. (Joost) van Hooft Afdelingshoofd Beheer Ambtelijk opdrachtgever 

   

Beheer   

V.J. (Vincent) Hoogeland Weg & Water  Projectleider 

E.R. (Elro) Hagens Weg & Water Ontwerper en beleidsadviseur riolering 

A.J.M. (Guus) Janus Weg & Water Beleidsadviseur wegonderhoud en OV 

S. (Sander) Robbemond  Weg & Water Werkvoorbereider / ontwerper 

S. (Sebastiaan) den Butter Weg & Water Toezichthouder uitvoeringsfase 

W.H. (Wim) Heeres Groen en Reiniging Adv. afvalinzameling en reiniging 

J.B.  (John) Raaphorst Groen en Reiniging  Groenadviseur 

I. (Ingrid) Storm Groen en Reiniging Groenadviseur 

P.J. (Peter) Dedding Buitendienst Toezichthouder 

   

Bedrijfsvoering   

R. (René) Faas  Communicatie  Adviseur Communicatie 

   

Beleid   

N.M. (Nico) den Hertog Projecten Adviseur Verkeer 

H. (Hessel) Kruisman 

 

Ruimtelijke Ordening Adviseur Duurzaamheid 

Iasz 

B. (Bas) Disseldorp 

 

Sociale zaken 

 

Inpassing Social Return 

   

Dienstverlening   

J.J. (Jan) van den Boomgaard Inwoners en Ondernemers Adv. omgevingsloket (vergunningen) 
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7 Financiën  

7.1 Projectkosten 

De projectkosten voor de herinrichting zijn geraamd op € 1.977.00.- en als volgt opgebouwd: 

 

Aannemingssom        € 1.700.000,-

 Projectonvolledigheid en kosten onvoorzien 10%    € 0  170.000,- 

Bestek voorbereiding        €0 0350.000,- 

Communicatie en ontwerp       € 0 .015.000,- 

Specialistische adviezen als bemalingsadvies en risico-inventarisatie   €  0.015.000,- 

Kosten aan Kabels en leidingen       €  0.015.000,- 

Bouwkundige vooropnames      € 0 .010.000,- 

Vergunningen, leges       € 0.0 02.000,- 

Totaal          €  1.977.000,- 

7.2 Kostendekking 

De kosten in dit stadium van het project worden geraamd op 1.977.000,-. Een groot deel van het project wordt 

betaald uit de rioolexploitatie: 

 Water- en rioolvervanging Pieter Keylaan (€ 22.250) 

 Drainage Pieter Keylaan (€ 133.500) 

 Water- en rioolvervanging Veen en Duin (€1.023.500) 

 Drainage Veen en Duin (€ 97.900) 

Voor het herinrichten van de wijk en het vernieuwen van de verouderde materialen is de kadernota een investering 

van € 700.000 gevraagd. Het totaal bedraagt daardoor € 1.977.150,-  

 

7.3 Financiële projectrisico’s per fase  

 Risico’s initiatieffase (1) 

Het plan van aanpak wordt in samenwerking met (medewerkers van) andere teams opgesteld. De in dit plan 

genoemde kaders, uitgangspunten, inspraakonderwerpen zijn met zorg gekozen. Om te zorgen dat het plan zo 

goed mogelijk aansluit op de wensen van de inwoners, hebben wij de bewoners vooraf schriftelijk uitgedaagd mee 

te denken. 

 

Risico’s Planvormingfase (2) 

Om de belanghebbenden écht mee te laten werken aan het eindproduct is gekozen voor een ontwerptraject met 

open structuur. Als de meningen sterk uiteen lopen is er extra uitwerking, onderzoek en overleg nodig om tot een 

definitief (breed gedragen) plan te komen. Het risico bij lange ontwerpprocessen is de kans dat de betrokkenheid 

van belanghebbenden afneemt. Ingezet moet worden op een zo kort mogelijk traject met goede informatie-

verstrekking over de voortgang. Voldoende capaciteit van team Communicatie is erg belangrijk. Met de inhuur van 

externe ondersteuning is geen rekening gehouden.  
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Risico’s uitvoeringsfase (3) 

Er is een goede inschatting te doen welke externe onderzoeken moeten worden gedaan, welke adviezen extern 

moeten worden ingewonnen en welke kosten daar mee gemoeid gaan. De kans is klein dat er aanvullend (en 

daarmee kostenverhogend) onderzoek nodig is. 

De spanning op de markt speelt wel een risico. Een aantal jaar geleden ontvingen wij veel inschrijvingen met hoge 

projectkortingen. Dat is de laatste tijd minder. De vraag naar werk neemt af en de prijzen stijgen. Door dit project 

openbaar aan te besteden is er maximale concurrentie tijdens de inschrijving. 

 

Tijdens de uitvoering dient rekening geworden te houden met een aantal risico’s: 

 Onvoorziene verontreinigingen in de ondergrond; 

 Onvoorziene grondverbetering, zoals het vervangen van veen door zand; 

 Kosten voor het verleggen van kabels en leidingen; 

 Aanvullende maatregelen m.b.t. bereikbaarheid en leefbaarheid; 

 Hogere uitvoeringskosten door uitloop van de planning; 

 Hogere kosten door de toepassing van duurzame(re) materialen of uitvoeringsmethoden; 

 

Risico’s evaluatiefase (4) 

Als het hele werk gereed is en de wijk weer in gebruik genomen is, volgen er vaak nog aanpassings-verzoeken. Dit 

gaat meestal over het bijplaatsen van palen of borden, het aanpassen van wat straatwerk of verplaatsen van een 

bomen. Het uitvoeren van die verzoeken kost veel geld en worden daarom zorgvuldig behandeld. Ook wordt niet 

zomaar en zonder toestemming van het college afgeweken van het vastgestelde ontwerp. 

7.4 Budgetbeheersing 

Dit plan beschrijft de projectuitgangspunten. Afwijken van dit plan gaat vrijwel altijd gepaard met meerkosten en 

geschiedt daarom alleen in overleg met zowel de ambtelijke en bestuurlijke opdrachtgever. Wensen uit de inspraak 

die kostenverhogend zijn, worden als keuze voorgelegd aan het college. 

(Ten minste) Na het afronden van elke projectfase verzorgen wij een projectupdate voor college en raad. Een 

financiële doorrekening van het laatste ontwerp is daarvan een onderdeel. 

 

In de uitvoeringsfase zijn de risico’s het grootst. Al wordt er veel vooronderzoek uitgevoerd, er kunnen altijd 

problemen voordoen die vooraf niet waren voorzien. Daarom wordt een post ‘onvoorzien’ opgenomen bij projecten. 

N.a.v. een risicoanalyse is het benodigde percentage ‘onvoorzien’ voor dit werk vastgesteld op 10%. Om grip te 

houden op de financiën wordt maandelijks de prognose einde-werk bijgesteld. 
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