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○ Bestuur 
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104 Quotations: 
 1:1 Aerdenhout '- Meer zichtbare gemeente; - Vertrouwen herwinnen van bewoners 

(saamhorigheid gemeentera… 

Content: 
Aerdenhout '- Meer zichtbare gemeente;  - Vertrouwen herwinnen van bewoners 
(saamhorigheid gemeenteraad en -bestuur, indruk van malversaties wegnemen, minder 
angstcultuur bij ambtenarenapparaat);  - Aerdenhout afsplitsen en voegen bij 
Heemstede. 

 1:8 Aerdenhout Dat de hele kwestie rond de Elswouthoek een keer wordt afgerond. 

Content: 
Aerdenhout Dat de hele kwestie rond de Elswouthoek een keer wordt afgerond. 

 1:9 Aerdenhout De gemeente zou meer moeten overleggen met de burgers en daar 
ook echt naar moeten luiste… 

Content: 
Aerdenhout De gemeente zou meer moeten overleggen met de burgers en daar ook 
echt naar moeten luisteren. 

 1:10 Aerdenhout de gemeenten kan meer doen zeker in samenwerking met 
anderen. andere gemeente hebben zeke… 

Content: 
Aerdenhout de gemeenten kan meer doen zeker in samenwerking met anderen. andere 
gemeente hebben zeker een soort gelijke bevolking samenstelling. Vaak zijn de kosten 
al gemaakt door anderen. 

 1:19 Aerdenhout ik ben zeer ontevreden over de wijze waarop de gemeente de 
afgelopen 10 jaar bizar veel b… 

Content: 
Aerdenhout ik ben zeer ontevreden over de wijze waarop de gemeente de afgelopen 10 
jaar bizar veel belastinggeld heef verspild in het "Elswout dossier". Dit is compleet 
onacceptabel. Tevens geldt dit voor de verbouwing van het gemeentehuis. Dit had een 
stuk goedkoper gekund , met behoud van kwaliteit. 



 1:22 Aerdenhout Ik maak mij ernstig zorgen over de oplopende gemeente 
belastingen en vraag mij af in hoev… 

Content: 
Aerdenhout Ik maak mij ernstig zorgen over de oplopende gemeente belastingen en 
vraag mij af in hoeverre wij, de inwoners, "het geklungel" van de gemeente en de 
daarbij horende kosten (advocaten, adviezen etc. etc.) voor het "dossier-Elswoutshoek" 
aan het betalen zijn.  Het kan niet zo zijn dat dit maar op de inwoners wordt 
afgewenteld!  Ik zou graag willen weten hoeveel aan dit dossier inmiddels is besteed! 

 1:28 Aerdenhout Laat B&amp;W en de Raad, open zijn t.o.v. hun burgers. Geen 
geneuzel meer en tijd en geld… 

Content: 
Aerdenhout Laat B&amp;W en de Raad, open zijn t.o.v. hun burgers. Geen geneuzel 
meer en tijd en geld vermorsen, maar constructief de mouwen opstropen. 

 1:30 Aerdenhout Meer transparantie over bepaalde zaken. Het schimmige gedoe 
van het gemeentebestuur m.b.t… 

Content: 
Aerdenhout Meer transparantie over bepaalde zaken. Het schimmige gedoe van het 
gemeentebestuur m.b.t. de Elswouthoek schaadt de betrouwbaarheid van de 
gemeente. 

 1:33 Aerdenhout Ophouden met dat geldverslindende gezeur met Elswoudshoek. 
Nu weer een hoogbelade… 

Content: 
Aerdenhout Ophouden met dat geldverslindende gezeur met Elswoudshoek. Nu weer 
een hoogbeladen onafhankelijk onderzoek. Nee is Nee ! Waarom moeten we met elkaar 
dergelijke idioot hoge kosten dragen voor onderzoeken die tot niets leiden. Stoppen en 
laat [persoonsgegevens verwijderd] maar zelf procederen en laat onafhankelijk 
rechter de knoop doorhakken. 

 1:34 Aerdenhout Regel het probleem Elswouthoek. Dit heeft al veel 
gemeenschapsgeld gekost en kost dat nog… 

Content: 
Aerdenhout Regel het probleem Elswouthoek. Dit heeft al veel gemeenschapsgeld 
gekost en kost dat nog steeds zonder dat er uitzicht op een oplossing is. Vraag 3 
gekwalificeerde en niet betrokken inwoners van de gemeente om, zonder dat hier een 
honorarium tegenover staat, om met beide partijen in overleg te gaan en tot een 
oplossing te komen. Accepteer op voorhand dat deze oplossing de gemeente geld gaat 
kosten. 

 1:36 Aerdenhout Sluit het dossier Elswoutshoek zo spoedig mogelijk, onwerkelijk 
dat de gemeente en daarme… 

Content: 
Aerdenhout Sluit het dossier Elswoutshoek zo spoedig mogelijk, onwerkelijk dat de 
gemeente en daarmee haar burgers zolang gegijzeld kunnen worden voor de belangen 
van een familie. 

 1:45 Bennebroek Een goed bestuur met respect voor elkaars standpunten in de 
Raad moet kunnen leiden tot e… 

Content: 



Bennebroek Een goed bestuur met respect voor elkaars standpunten in de Raad moet 
kunnen leiden tot een bestuur dat aanzien verdient. Ik schaam me voor dit 
Gemeentebestuur. LOS de heikele kwesties op! 

 1:52 Bennebroek Handhaving van de regels: bijv. geen (hoge) schuttingen meer 
direct aan de weg / stoep. W… 

Content: 
Bennebroek Handhaving van de regels: bijv. geen (hoge) schuttingen meer direct aan 
de weg / stoep. Worden nog steeds geplaatst. Handhaaf de regels.  Ik erger mij aan de 
halsstarrigheid, geldverspilling en arrogantie van de lokale politiek inzake de 
[persoonsgegevens verwijderd] kwestie. Afhandelen en blik op de toekomst. Niet 
bang zijn om te erkennen als er fouten gemaakt zijn. En anders: redelijkheid en 
rechtvaardigheid plus duidelijk zijn zonder geheimzinnigheden.   Ook erger ik mij aan 
geldverkwisting zoals de luxe nieuwe huisvesting (gemeentehuis) en wat daar allemaal 
fout gaat en de burger onnodig geld kost. Wees zuinig met gemeenschapsgeld. 

 1:53 Bennebroek Hef de vertrouwelijkheid van de stukken in zake Elswoutshoek op 
zodat het onderzoeksburea… 

Content: 
Bennebroek Hef de vertrouwelijkheid van de stukken in zake Elswoutshoek op zodat het 
onderzoeksbureau Integris de opdracht kan afronden. Dat zou ik een pluspunt voor de 
bestuurskracht van de gemeente vinden. 

 1:56 Bennebroek Jazeker! Reeds lange tijd is de gemeente Bloemendaal in hevige 
strijd verwikkeld met de g… 

Content: 
Bennebroek Jazeker! Reeds lange tijd is de gemeente Bloemendaal in hevige strijd 
verwikkeld met  [persoonsgegevens verwijderd]. Een affaire die meerdere 
bestuurders de kop heeft gekost. Ook ik draag de democratie een warm hart toe, maar 
zoals alles kent deze ook in dit geval haar grenzen. Ik ben door de duur de reden en het 
doel van de zaak allang uit het oog verloren. Het zou het college en de raad in het 
belang van haar/zijn burger sieren de vetes nu eindelijk te stoppen. Uitsluitende de 
Bloemendaalse burger is hiervan namelijk de dupe. Niet alleen gaat de naam van 
zijn/haar gemeente al jaren door het slijk, ook de bestuurlijke en ambtelijke inzet, 
alsmede de juridische steun door derden en de gerechtelijke procedures slokken veel 
belastinggeld op. Geld dat door de burgers moet worden opgebracht en dat aan heel 
andere, veel nuttiger zaken, zou kunnen worden besteed. Was er van deze 
onverkwikkelijke situatie geen sprake geweest dan zou de flinke OZB-verhoging van 
onlangs wellicht niet, dan slechts deels noodzakelijk zijn geweest.  Vooruit college, raad 
en Hart v oor Bloemendaal: begraaf de strijdbijl. Uw burgers zullen een zucht van 
verlichting slaken! 

 1:57 Bennebroek meer betrokkenheid tonen, minder arrogant zijn en eens iets 
aannemen van burgers Bennebro… 

Content: 
Bennebroek meer betrokkenheid tonen, minder arrogant zijn en eens iets aannemen 
van burgers 
Bennebroek meer transparantie en openheid. Geen geheimhouding enzovoort meer. 

 1:59 Bennebroek Vertrouwenwekkend en integer bestuur 

Content: 
Bennebroek Vertrouwenwekkend en integer bestuur 

 1:60 Bennebroek Wees open en eerlijk en blijf niet krampachtig volharden in het 
tegenwerken naar het gehe… 



Content: 
Bennebroek Wees open en eerlijk en blijf niet krampachtig volharden in het 
tegenwerken naar het geheimhoudingsonderzoek inzake de affaire Elswoutshoek 

 1:61 Bennebroek WOZ is schofterig hoog voor hetgeen wat we ervoor terug krijgen. 
De bizarre verhogingen s… 

Content: 
Bennebroek WOZ is schofterig hoog voor hetgeen wat we ervoor terug krijgen. De 
bizarre verhogingen staan totaal niet in verhouding met de realistische waarde stijging 
volgens NVM en we zijn gewoon een financiële melkkoe waar we niks van terug zien. 
De kosten stijgen en de service gaat omlaag. Het college mag wat vaker de 
burgermeester vergezellen onder de mensen zodat ze ook beleid en politieke besluiten 
kunnen toelichten aan het gepeupel. 

 1:67 Bloemendaal De gemeenteraad functioneert matig, Veela politieke spelletjes 
Bloemendaal DE PROBLEMEN… 

Content: 
Bloemendaal De gemeenteraad functioneert matig, Veela politieke spelletjes 
Bloemendaal DE PROBLEMEN NIET ALTIJD OPLOSSEN MET DE RECHTER. MAAR 
WAAR HET HOORT IN DE GEMEENTERAAD. 

 1:70 Bloemendaal Doe eens een poging om van die eindeloze discussie over 
Elswout af te komen, ja ook als… 

Content: 
Bloemendaal Doe eens een poging om van die eindeloze discussie over Elswout af te 
komen, ja ook als er binnen het apparaat koppen gaan rollen. Je kunt de gemeente niet 
langer gijzelen met deze kwestie. 

 1:71 Bloemendaal Een fusie met een omliggende gemeente 

Content: 
Bloemendaal Een fusie met een omliggende gemeente 

 1:73 Bloemendaal Gemeentebestuur laat zich gijzelen in vaststellen en toepassen 
van lokale regelgeving door een kl… 

Content: 
Bloemendaal Gemeentebestuur laat zich gijzelen in vaststellen en toepassen van lokale 
regelgeving door een klein aantal vocale bewoners die uitsluitend hun eigen (financiële) 
belangen nastreven. Dit leidt tot veel te hoge organisatiekosten en angstgedrag bij 
bestuur en ambtenaren. Deze situatie wordt steeds zorgelijker! 

 1:74 Bloemendaal graag zorgen dat de  [persoonsgegevens verwijderd] geen 
kostbare tijd van ons als gemeenschap meer verkw… 

Content: 
Bloemendaal graag zorgen dat  [persoonsgegevens verwijderd] geen kostbare tijd 
van ons als gemeenschap meer verkwisten. 

 1:75 Bloemendaal Heel goed dat uw college een enquete als deze uitvoert. Ga zo 
door! 

Content: 
Bloemendaal Heel goed dat uw college een enquete als deze uitvoert. Ga zo door! 



 1:76 Bloemendaal Ik ben als inwoner erg teleurgesteld in de gemeenteraad en het 
college van Bloemendaal e… 

Content: 
Bloemendaal Ik ben als inwoner erg teleurgesteld in de gemeenteraad en het college 
van Bloemendaal en het onvermogen tot oplossingen te komen. Ik hoop dat de CvdK de 
gemeente snel samenvoegt met bijv.. Haarlem zodat we als inwoners van Bloemendaal 
snel van dit bestuur af zijn. M.n. de partij Hart van Bloemendaal en  
[persoonsgegevens verwijderd] houden de raad en het college in gijzeling, maar de 
andere partijen laten het ook gebeuren, net als de burgemeester. Het effect van dit hele 
gebeuren is dat er nauwelijks bestuurd wordt. 

 1:84 Bloemendaal Nogmaals los het 'probleem' [persoonsgegevens verwijderd] 
op en hou op met geheimhouding van documenten van de G… 

Content: 
Bloemendaal Nogmaals los het 'probleem' [persoonsgegevens verwijderd] 
op en hou op met geheimhouding van documenten van de Gemeente. 

 1:85 Bloemendaal Ondanks uistekende dienstverlening en algemeen onderhoud 
van bv de woonbuurt, milieustra… 

Content: 
Bloemendaal Ondanks uistekende dienstverlening en algemeen onderhoud van bv de 
woonbuurt, milieustraat beheer, etc, blijft het jammer dat de gem bestuurskunde (gem 
raad en enkele partijen) zo nadelig beinvloed wordt door de diverse politieke "ego's" en 
onderlinge "machtstrijd". Hierdoor wordt het gem imago zeer nadeling beinvloed - 
jammer en niet nodig! 

 1:86 Bloemendaal Op korte termijn (desnoods onconventionele) maatregelen 
nemen te verbetering van de best… 

Content: 
Bloemendaal Op korte termijn (desnoods onconventionele) maatregelen nemen te 
verbetering van de bestuurbaarheid en het publieke imago van de gemeente 
Bloemendaal m.n. in het dossier Elswout. 

 1:87 Bloemendaal Oplossen [persoonsgegevens verwijderd]dossier 

Content: 
Bloemendaal Oplossen [persoonsgegevens verwijderd] dossier 
 

 1:90 Bloemendaal Stap over je eigen schaduw heen en los het dossier Elswouthoek 
op ! 

Content: 
Bloemendaal Stap over je eigen schaduw heen en los het dossier Elswouthoek op ! 

 1:92 Bloemendaal Transparant besturen met veel burgerparticipatie 

Content: 
Bloemendaal Transparant besturen met veel burgerparticipatie 

 1:95 Bloemendaal Wees transparant en kies voor wethouders uit Bloemendaal ipv 
van papieren bestuurders va… 

Content: 
Bloemendaal Wees transparant en kies voor wethouders uit Bloemendaal ipv van 
papieren bestuurders van buiten. 



 1:97 Bloemendaal Zouden jullie asteblieft die poppenkast van de gemeenteraad 
willen stoppen (Elswout / In… 

Content: 
Bloemendaal Zouden jullie asteblieft die poppenkast van de gemeenteraad willen 
stoppen (Elswout / Integis etc) ? het is te sneu voor woorden. 

 1:103 Overveen Elswoutshoek afronden en een nieuwe bestuursstart maken. De 
geldelijke en imagoschade voor… 

Content: 
Overveen Elswoutshoek afronden en een nieuwe bestuursstart maken.  De geldelijke 
en imagoschade voor de gemeente Bloemendaal is enorm 

 1:105 Overveen Gemeente Bloemendaal MOET openheid van zaken geven, niet 
alles onder de mat willen vegen en… 

Content: 
Overveen Gemeente Bloemendaal MOET openheid van zaken geven, niet alles onder 
de mat willen vegen en/of geheim verklaren, corruptie tegen gaan. 

 1:106 Overveen Gezien de de vele ingewikkelde vragen die gemeentegrens 
overschrijdend zijn verdient het a… 

Content: 
Overveen Gezien de de vele ingewikkelde vragen die gemeentegrens overschrijdend 
zijn verdient het aanbeveling om te onderzoeken welke taken wel of niet door de 
gemeente kunnen worden uitgevoerd en welke taken beter op regionaal niveau kunnen 
worden geregeld. Kortom gemeentelijke organisatie is te klein voor de hoeveelheid 
taken die zij moet uitvoeren. 

 1:108 Overveen Het wordt tijd dat de gemeenteraad zich gaat bezighouden met het 
welzijn van alle inwoners… 

Content: 
Overveen Het wordt tijd dat de gemeenteraad zich gaat bezighouden met het welzijn 
van alle inwoners en stopt met het pompen van gemeenschapsgeld in projecten als 
onderzoek naar de Elswoutshoek. 
Overveen Hou je rug recht en pak echte problemen aan. 

 1:110 Overveen Ik ben er een voorstander van dat de gemeente per 2022 wordt 
opgeheven, waarna het zuidelij… 

Content: 
Overveen Ik ben er een voorstander van dat de gemeente per 2022 wordt opgeheven, 
waarna het zuidelijk deel bij Heemstede kan worden gevoegd en het noordelijk deel bij 
Haarlem (grens: Zandvoorterlaan). De gemeente is qua grondgebied (14 km lang en 
heel smal op het noordelijk deel na) zeer inefficiënt, te klein voor de huidige taken en 
het verbeteren van de bestuurscultuur (te lang gedomineerd door de VVD) slaagt 
telkens niet. Jammer, maar waar. Het is mooi geweest. De 5 kernen kunnen gewoon 
hun naam houden en blijven bestaan binnen de nieuwe gemeenten. 

 1:111 Overveen Ja, ik maak me zorgen over de bestuurbaarheid van de gemeente 
ivm het gedoe over Elswouthoe… 

Content: 
Overveen Ja, ik maak me zorgen over de bestuurbaarheid van de gemeente ivm het 
gedoe over Elswouthoek, of hoe het dan ook mag heten. Ik begrijp uit de kranten dat dit 



geruzie de gemeente veel geld kost. Dat moeten wij als burgers opbrengen. Ik hoop dat 
er snel een afdoende oplossing komt. 

 1:113 Overveen Los de zaak [persoonsgegevens verwijderd] 
op. Het moet op één of andere manier opgelost worden. Het kost de gemeens… 

Content: 
Overveen Los de zaak [persoonsgegevens verwijderd] 
op. Het moet op één of andere manier opgelost worden. Het kost de gemeenschap al 
jaren veel te veel geld. Er is denk ik zeker meer dan €1 mln in verdwenen. Afgezien van 
alle negatieve energie. Het hele ambtelijke bestuur vertrouwt elkaar niet. Ik heb het 
gevoel dat men met niets anders bezig dan met deze zaak. Ik zou het jammer vinden 
als het zou gebeuren, maar anders hoop ik dat de gemeente opgaat in gemeente 
Haarlem. Ik, en velen met mij, zijn doodziek van deze zaak. Er gaat onevenredig veel 
geld hier naar toe, ipv het welzijn van kinderen en ouderen. 

 1:115 Overveen probeer meer visionair te besturen Overveen Schorsen van 
bepaalde leden van de Gemeenteraad… 

Content: 
Overveen probeer meer visionair te besturen 
Overveen Schorsen van bepaalde leden van de Gemeenteraad 
Overveen stop geldverslindende procedures ivm Elswoudshoek. Verbeter de kwaliteit 
van het bestuur. Doorbreek de cultuur van vriendjespolitiek. 

 1:116 Overveen Wij zijn as bewoners helemaal klaar met de eenzijdig gerichte 
aandacht van college en raad… 

Content: 
Overveen Wij zijn as bewoners helemaal klaar met de eenzijdig gerichte aandacht van 
college en raad op het Elswouthoek dossier. Het gaat om twee inwoners, het kost 
bakken met geld en er komt toch geen oplossing. De gemeente moet zorg dragen voor 
al haar inwoners en dat gebeurt nu niet. De irritatiefactor is bij ons rondom dit dossier 
zeer hoog opgelopen. 

 1:118 Vogelezang De al jaren voortslepende onopgeloste bestuurlijke zaken die 
steeds maar weer in de publi… 

Content: 
Vogelezang De al jaren voortslepende onopgeloste bestuurlijke zaken die steeds maar 
weer in de publiciteit komen geven geen vertrouwen in de expertise van de bestuurders 
van de gemeente. 

 1:125 Vogelezang Het is jammer dat u niet vraagt naar de mening van de burgers 
over de kwaliteit van het b… 

Content: 
Vogelezang Het is jammer dat u niet vraagt naar de mening van de burgers over de 
kwaliteit van het bestuur van de gemeente Bloemendaal. Op dat vlak valt er m.i. veel te 
verbeteren en ik verwacht dat vele Bloemendalers er zo over denken. Ik ben bang dat 
er straks weer een rapport ligt met als conclusie dat de burgers redelijk tevreden zijn 
over de gemeente met wat kanttekeningen voor verbeterpunten in de dienstverlening 
maar dat het bestuurlijk gerommel en de daaruit voortvloeiende geldverspilling gewoon 
doorgaat. 

 1:126 Vogelezang Het is te hopen dat er een definitief einde kan worden gemaakt 
aan de bestuurlijke wanord… 

Content: 



Vogelezang Het is te hopen dat er een definitief einde kan worden gemaakt aan de 
bestuurlijke wanorde. 
Vogelezang Hoop dat het gedoe met  [persoonsgegevens verwijderd]  snel klaar is. 
De mooie gemeente verdiend beter dat dit gezeur. Prima wonen 
Vogelezang Ik ben blij met de nieuwe burgermeester. Hij gaat naar allerlei 
bijeenkomsten toe om zijn bewoners te leren kennen. Ik vind dit echt een taak van een 
burgermeester, een beetje ook een burgervader zijn. 

 1:127 Vogelezang Ik heb geen moeite met de gemeente, maar ik erger me wel aan 
het functioneren van de geme… 

Content: 
Vogelezang Ik heb geen moeite met de gemeente, maar ik erger me wel aan het 
functioneren van de gemeenteraad, die bijna alleen met een slepende kwestie bezig is 
(wat ook nog eens belachelijk veel geld kost met juridische adviezen, etc) terwijl de 
gemeenteraad zich bezig zou moeten houden met het vertegenwoordigen van alle 
inwoners en het besturen van de gemeente in het algemeen belang! Stop met de affaire 
[persoonsgegevens verwijderd] laat die tweekoppige fractie in de gemeenteraad links 
liggen en ga de gemeente gewoon eens besturen. 

 1:128 Vogelezang Ik vind het gemeentebestuur, de gemeenteraad en de politieke 
partijen veel weg hebben met… 

Content: 
Vogelezang Ik vind het gemeentebestuur, de gemeenteraad en de politieke partijen veel 
weg hebben met een criminele gemeenschap. Koploper is de VVD, met name de inner 
circler die de werkelijke macht heeft en ondemocratisch uitvoert. Er wordt gelogen, 
bedrogen, gechanteerd door velen op meerdere niveaus.  Het probleem Gemeente vs  
[persoonsgegevens verwijderd]  is daarvan een goed voorbeeld. Heel veel geld van 
de burgers besteden aan kansloze acties, die slechts de belangen van de inner circle 
dienen. De VVD heeft landelijk de Ned. rechtstaat kapot gemaakt, op lokaal niveau 
hebben de VVD, CDA, GL, D'66 het rechtstatelijke volstrekt in gevaar gebracht. Dat 
KUT volk komt er helaas nog mee weg ook. 

 1:130 Vogelezang Meer aandacht en inlevingsvermogen t.a.v. de burgers en minder 
arrogantie t.o.v. burgers;… 

Content: 
Vogelezang Meer aandacht en inlevingsvermogen t.a.v. de burgers en minder 
arrogantie t.o.v. burgers;   eens ophouden met die geldverslindende processen die in 
de gemeenteraad worden bekokstoofd ter ere van henzelf. Meer capabele ambtenaren 
aanstellen die overzicht hebben en nagedacht hebben over hun te voeren beleid. Dit 
gedeelte van het postcode gebied is de afvoerput van de gemeente. De invloed van 
bepaalde andere postcode gebieden is duidelijk zichtbaar in de gemeenteraad en veelal 
beleidsbepalend!!! 

 1:131 Vogelezang Stop niet teveel energie in dat ene nare dossier. De gemeente 
heeft meer inwoners. Vogele… 

Content: 
Vogelezang Stop niet teveel energie in dat ene nare dossier. De gemeente heeft meer 
inwoners. 
Vogelezang Stoppen met energie te steken in  [persoonsgegevens verwijderd]. 

 1:133 Vogelezang Zie eerdere opmerking, ga niet als kleine kleuters naar elkaar 
wijzen maar ga besturen Re… 

Content: 
Vogelezang Zie eerdere opmerking, ga niet als kleine kleuters naar elkaar wijzen maar 
ga besturen    Rechtszaken kosten veel te veel geld    Van dat geld hadden we vele 
voorzieningen in stand kunnen houden (bibliotheek) 



 2:2 Aerdenhout B&amp;W en raadsleden, laat de gemeente niet voor schut staan 
door uw eigen belang. 

Content: 
Aerdenhout B&amp;W en raadsleden, laat de gemeente niet voor schut staan door uw 
eigen belang. 

 2:8 Aerdenhout Los  [persoonsgegevens verwijderd] crisis op! 

Content: 
Aerdenhout Los  [persoonsgegevens verwijderd] crisis op! 

 2:16 Aerdenhout Voor moeilijke dossiers samenwerking zoeken met andere 
gemeenten. Ik denk daarbij aan het… 

Content: 
Aerdenhout Voor moeilijke dossiers samenwerking zoeken met andere gemeenten. Ik 
denk daarbij aan het integritisme binnen de Raad maar ook professionalisme binnen het 
ambtenarencorps. De gemeente heeft niet de omvang om overal specialisten voor 
paraat te hebben. Zoek dat dus elders, bijvoorbeeld in Haarlem of bij de provincie NH. 

 2:22 Bennebroek Ik stel een transparant en integer gemeentebestuur op prijs. 
Graag een einde aan… 

Content: 
Bennebroek Ik stel een transparant en integer gemeentebestuur op prijs. Graag een 
einde aan de  [persoonsgegevens verwijderd] perikelen. 

 2:36 Bloemendaal De gemeentelijke besturing (gemeente raad en wethouders) in 
orde te brengen en beter tel… 

Content: 
Bloemendaal De gemeentelijke besturing (gemeente raad en wethouders) in orde te 
brengen en beter telatene functioneren met minder uitgaven aan juridische procedures 
en doublures bij de aanpassingen van gemeentehuis. Te hoge kosten! 

 2:40 Bloemendaal Minder bureaucratie en nettere omgang van het 
gemeentepersoneel met de burgers 

Content: 
Bloemendaal Minder bureaucratie en nettere omgang van het gemeentepersoneel met 
de burgers 

 2:43 Bloemendaal Oplossen van het 'probleem' met  [persoonsgegevens 
verwijderd].  

Content: 
Bloemendaal Oplossen van het 'probleem' met [persoonsgegevens verwijderd] 

 

 2:45 Bloemendaal Samengaan met Heemstede en Velsen en Zandvoort. Gemeente 
Kennemerland. Geen geheimhoudin… 

Content: 
Bloemendaal Samengaan met Heemstede en Velsen en Zandvoort.  Gemeente 
Kennemerland.  Geen geheimhouding van gemeentelijke stukken ,transparant en 
fouten    toegeven ! 

 2:49 Bloemendaal Zorg er voor dat de gemeente Bloemendaal niet jarenlang 
ongunstig in het nieuws komt. Al… 



Content: 
Bloemendaal Zorg er voor dat de gemeente Bloemendaal niet jarenlang ongunstig in 
het nieuws komt. Als de gemeente vasthoudt aan geheimhouding dan heeft zij kennelijk 
iets te verbergen. Hef die geheimhouding op zodat de gemeente schoon schip kan 
maken. 

 2:52 Overveen Handhaaf je regels, geef antwoord op klachten, liefst op redelijke 
termijn, hou op met acht… 

Content: 
Overveen Handhaaf je regels, geef antwoord op klachten, liefst op redelijke termijn, hou 
op met achtelijke ruzies in de raad en ga weer eens besturen in plaats van afwachten 
wat je overkomt. Schande! Zo hebben verkiezingen weinig zin. 

 2:53 Overveen Ik schaam me soms wel eens om in deze gemeente te wonen waar 
zoveel gedonder in het bestuur… 

Content: 
Overveen Ik schaam me soms wel eens om in deze gemeente te wonen waar zoveel 
gedonder in het bestuur is. 

 2:55 Overveen Nogmaals, los het dossier Elswoutshoek op ! 

Content: 
Overveen Nogmaals, los het dossier Elswoutshoek op ! 

 2:57 Overveen stop met het eeuwige ruziemaken in het college, het geeft een 
beroerd beeld naar burgers e… 

Content: 
Overveen stop met het eeuwige ruziemaken in het college, het geeft een beroerd beeld 
naar burgers en NL. 

 2:63 Vogelezang Ga besturen en geen rechtszaken 

Content: 
Vogelezang Ga besturen en geen rechtszaken 

 3:2 Aerdenhout '- De verschillende buurten actiever betrekken bij (beleids-
)ontwikkelingen; - Minder gek… 

Content: 
Aerdenhout '- De verschillende buurten actiever betrekken bij (beleids-
)ontwikkelingen;  - Minder gekrakeel in gemeentebestuur en ambtelijke organisatie. Met 
name de afdeling RO staat in een kwaad daglicht. Los hoofdpijndossiers op en kweek 
saamhorigheid in gemeenteraad;  - Het lijkt dat - hoe verder de buurt van het 
gemeentehuis staat - des te minder aandacht. Een regelmatige buurtschouw zou een 
oplossing kunnen zijn. 

 3:4 Aerdenhout 1. Het bouwen van een gemeente huis en dan binnen ca. 2 jaar 
veranderingen/verbeteringen… 

Content: 
Aerdenhout 1. Het bouwen van een gemeente huis en dan binnen ca. 2 jaar 
veranderingen/verbeteringen aanbrengen die veel geld kosten vindt ik een verspilling en 
niet echt goed doordacht toe er gebouwd werd. Dit zijn toch niet te accepteren 
fouten.  2. De soap Elswoudshoek is een totaal verspilling van gemeente gelden. Een 
onderzoekt uitvoeren naar de waarheid waar de meest cruciale betrokkenen niet aan 
willen deelnemen is toch van de zotten om wel door te laten gaan. Het leverd totaal 



niets op, maar kost Eur. 100.000,=. Wel de OZB verhogen, de gemeente moet zich 
schamen. 

 3:9 Aerdenhout De gemeenteraad wordt volledig gedomineerd door 3 onwillige one 
issue malloten en de rest… 

Content: 
Aerdenhout De gemeenteraad wordt volledig gedomineerd door 3 onwillige one issue 
malloten en de rest van de raad is hier niet tegen opgewassen. Dit leidt tot 
bestuursbederf en sabotage. De bestuurders en ambtenaren wordt het leven zuur 
gemaakt door onzinclaims over integriteit. Er wordt heel veel geld verspild aan gedoe 
over Elswoutshoek. De raad moet voldoende geequippeerd worden om de eigen 
malloten effectief monddood te maken, waarna het electoraat de volgende keer een 
betere keuze kan maken. 

 3:11 Aerdenhout Doe de gordijnen open, geen geheimen! Aerdenhout dossier 
[persoonsgegevens verwijderd] sluiten en stoppen met ver… 

Content: 
Aerdenhout Doe de gordijnen open, geen geheimen! 
Aerdenhout dossier [persoonsgegevens verwijderd] 
sluiten en stoppen met verkwisting 

 3:17 Aerdenhout Gemeente bestuur is simpelweg niet te vertrouwen. WOZ, 
onkunde, geheimhouding, etc, etc. 

Content: 
Aerdenhout Gemeente bestuur is simpelweg niet te vertrouwen. WOZ, onkunde, 
geheimhouding, etc, etc. 

 3:20 Aerdenhout Het zou goed zijn als de Gemeenteraad zich wat professioneler 
(fatsoenlijker) zou gedrage… 

Content: 
Aerdenhout Het zou goed zijn als de Gemeenteraad zich wat professioneler 
(fatsoenlijker) zou gedragen. de gemeenteraad doet alsof ze Tweede Kamer is 
tegenover een regering en in de Gemeenteraad wordt het behartigen van persoonlijke 
belangen voor politiek versleten. Je schaamt je voor (een deel van) deze club. 

 3:21 Aerdenhout ik heb het opgegeven jongens, het is vechten tegen de bierkaai, 
mijn ideale gemeente hee… 

Content: 
Aerdenhout ik heb het opgegeven jongens, het is vechten tegen de bierkaai, mijn ideale 
gemeente heeft doelstellingen en passie om het te bereiken, hier mag niets, je mag niet 
een een landhuis niet eens met zijn tweeen bewonen, en allemaal uit angst voor 
precedenten, er wordt niets moois meer ontwikkeld, architectuur wordt niet actief 
ondersteund, het is alleen maar conserveren en conserveren, de bestuurscultuur is 
helaas anti burgers en dat los je niet zomaar op. mijn remedie is gemeente 
kennemerland, dan halen de splinterpartijen de kiesdrempel niet meer, en zijn we van 
de te grote invloed van een overigens goede partij af. 

 3:26 Aerdenhout Meer professionaliteit in het bestuur graag. Aerdenhout Minder 
geruzie, meer samenwerking… 

Content: 
Aerdenhout Meer professionaliteit in het bestuur graag. 
Aerdenhout Minder geruzie, meer samenwerking tussen politieke partijen. 



 3:28 Aerdenhout Openbaarheid van beleid. Niet verschuilen achter geheime 
stukken. 

Content: 
Aerdenhout Openbaarheid van beleid. Niet verschuilen achter geheime stukken. 

 3:39 Aerdenhout Zoals ik eerder reeds aangegeven heb dient de gemeente een 
beter toezicht te hanteren als… 

Content: 
Aerdenhout Zoals ik eerder reeds aangegeven heb dient de gemeente een beter 
toezicht te hanteren als het gaat om de uniformiteit van de leefomgeving.   De huidige 
gedachte dat deregulering, waarbij burgers onderling met elkaar de "zaken" afstemmen, 
werkt niet en dat is duidelijk zichtbaar.  De vele rechtszaken die plaatsvinden in de 
gemeente Bloemendaal zijn daar een direct gevolg en bewijs van. 
Aerdenhout Zorg dat het probleem elswoutshoek eens opgelost wordt, dit kost zoveel 
geld,  En geef hart voor bloemendaal veel minder aandacht 

 3:41 Bennebroek Als burger ben ik in feite betrokken bij alle besluiten van de 
Gemeente. Aangezien deze G… 

Content: 
Bennebroek Als burger ben ik in feite betrokken bij alle besluiten van de Gemeente. 
Aangezien deze Gemeente onbehoorlijk bestuurt wil ik de Gemeente vragen zich aan 
de Wet en Regelgeving te houden en behoorlijk en eerlijk te besturen. 

 3:44 Bennebroek Burgermeester Roest is (komt over als) zeer benaderbaar en dicht 
bij de mensen. Dit is t… 

Content: 
Bennebroek Burgermeester Roest is (komt over als) zeer benaderbaar en dicht bij de 
mensen. Dit is top. Wethouders en overige politieke bestuurders zijn daarentegen 
nagenoeg onzichtbaar. Het college mag wat meer naar buiten treden en beleid 
toelichten bij de inwoners om ook zo meer begrip en draagvlak te creëeren. 

 3:64 Bloemendaal Burger eenvoudiger betrekken met besluitvorming. 
Commissievergaderingen openbaar en insp… 

Content: 
Bloemendaal Burger eenvoudiger betrekken met 
besluitvorming.  Commissievergaderingen openbaar en inspraak .  De nu ' 
belevingsavonden ' zijn niet direkt en verplicht voor ambtenaren.  Ambtenaren bestand 
verbeteren en uitbreiden.  Stoppen met al die dure adviesbureaus ,kennis is ook bij de 
burger ! 

 3:75 Bloemendaal Het wordt tijd dat eens een gemeentelijk referendum wordt 
gehouden over de soap "Elswout… 

Content: 
Bloemendaal Het wordt tijd dat eens een gemeentelijk referendum wordt gehouden over 
de soap "Elswoutshoek".  Schandalig zoals er met belastinggeld van de burgers wordt 
omgesprongen. Hoeveel miljoen heeft dit drama de burgers nu al gekost ?  Geen 
wonder dat de WOZ weer drastisch omhoog moest. 

 3:76 Bloemendaal Hoewel ik niet actief in bij deze gemeente ben, waardeer ik het 
idee de bewonen op een p… 

Content: 



Bloemendaal Hoewel ik niet actief in bij deze gemeente ben, waardeer ik het idee de 
bewonen op een participatieve en horizontale manier te betrekken. 

 3:78 Bloemendaal Ik hoef er niet bij betrokken te worden maar vraag mij af waarom 
het nodig is om de hal… 

Content: 
Bloemendaal Ik hoef er niet bij betrokken te worden maar vraag mij af waarom het nodig 
is om de hal van het gemeentehuis weer te verbouwen terwijl er een paar jaar geleden 
al een veel te dure verbouwing is geweest die bekostigd is van 
gemeenschapsgeld?  En waar zijn de dak-vazen gebleven die zo prachtig op het dak 
stonden?? 

 3:97 Bloemendaal zorg dat de affaire Elswout zsm opgelost wordt. Deze affaire 
houdt veel medewerkers op h… 

Content: 
Bloemendaal zorg dat de affaire Elswout zsm opgelost wordt. Deze affaire houdt veel 
medewerkers op het gemeentehuis bezig, leidt af van andere essentiele zaken en kost 
de gemeente een disproportionele som geld. Geld dat een veel betere bestemming zou 
kunnen krijgen. Daarnaast is deze affaire desastreus voor het imago van de gemeente 
Bloemendaal Zorg eerst voor een integer en transparant bestuur.  Schep duidelijkheid 
over een aantal zaken die worden aangekaart en handel deze netjes af.  Dan pas kan 
een begin worden gemaakt in het herstellen van het vertrouwen. 

 3:98 Overveen De burger heeft vaak goede ideeën . Ambtenaren moeten zich 
bewust zijn dat ze meerdere kla… 

Content: 
Overveen De burger heeft vaak goede ideeën .  Ambtenaren moeten zich bewust zijn 
dat ze meerdere klanten hebben naast de gemeente secretaris en B &amp; W.   De 
burger is de belangrijkste klant.  1 Duidelijk de eisen en wensen van de burger 
inventariseren, en voldoen aan die eisen wensen. Bij het niet kunnen of willen voldoen 
aan de gestelde eisen dit direct en zo spoedig mogelijk uitleggen waarom zij daar niet 
aan kunnen voldoen.  2 Leren luisteren en kennis nemen van communicatie in 
bijzonder de meta communicatie en het betrekkings aspect  3 leren feedback te geven 
en te krijgen  4 inzicht in defensief reageren/communiceren, bij jezelf en bij derden.  5 
Inzicht in advies geven / ontvangen.  6 time and duty logging,Registratie en bijhouden 
van mijn werkzaamheden waar zitten mijn tijddieven en hoe kan ik efficiënter mijn tijd 
benutten 

 3:99 Overveen De gemeente Bloemendaal zou veel transparanter moeten opereren 
met duidelijker kaders i.p.v… 

Content: 
Overveen De gemeente Bloemendaal zou veel transparanter moeten opereren met 
duidelijker kaders i.p.v. zogenaamd willekeurig ondoorzichtige maatwerk. Hierdoor 
verliest de gemeente en haar politiek steeds meer draagvlak 

 3:101 Overveen effectiever vergaderen en niet zoveel gemeenschapsgeld aan 
allerlei rechtzaken spenderen wa… 

Content: 
Overveen effectiever vergaderen en niet zoveel gemeenschapsgeld aan allerlei 
rechtzaken spenderen waarvoor de burger weer op mag draaien. 

 3:103 Overveen Geen, alles dat ik heb ingebracht is uitgevoerd. 

Content: 



Overveen Geen, alles dat ik heb ingebracht is uitgevoerd. 

 3:104 Overveen Gemeente en gemeenteraad zijn stelletje amateurs en alleen bezig 
met rotzooi opruimen zoals… 

Content: 
Overveen Gemeente en gemeenteraad zijn stelletje amateurs en alleen bezig met 
rotzooi opruimen zoals rare gang bij alle nieuwbouw projecten (rechtzaken bij Park 
Wimbledon, Marinehospitaal en BijDuinhof) in gemeente en Elswouthoek 

 3:105 Overveen Gemeente informeert bewoners niet , slecht of te laat van 
ontwikkelingen in de buurt. Gemee… 

Content: 
Overveen Gemeente informeert bewoners niet , slecht of te laat van ontwikkelingen in 
de buurt.  Gemeente verstrekt niet of te laat informatie die zij bij zich heeft  Ambtenaren 
informeren bewoners bewust niet of verkeerd  Dit heeft direct betrekking op onderhoud 
groenvoorzieningen en kappen van bomen zonder vergunning en ontwikkeling plan 
1828 langs de randweg. 

 3:106 Overveen goede bestuurders 

Content: 
Overveen goede bestuurders 

 3:108 Overveen Het enige wat ik de gemeente wil meegeven is dat het een grof 
schandaal is dat het gemeente… 

Content: 
Overveen Het enige wat ik de gemeente wil meegeven is dat het een grof schandaal is 
dat het gemeentebestuur nog steeds geterroriseerd wordt door twee 'raadsleden' en dat 
dit de bewoners enorm veel geld kost. 

 3:111 Overveen Luisteren naar de bewoners en stoppen met onnodige uitgaven in 
geneuzel rondom de [persoonsgegevens verwijderd] zaa… 

Content: 
Overveen Luisteren naar de bewoners en stoppen met onnodige uitgaven in geneuzel 
rondom de [persoonsgegevens verwijderd] zaak, belachelijke schijnvertoning en 
totaal geen vertrouwen meer in B&amp;W. Indien men dit meteen zou oplossen en nog 
een paar andere zaken dan zou ik (en velen met mij, denk ik) weer een beetje 
vertrouwen in de locale politiek kunnen krijgen. Men neemt beslissingen maar zou 
eigenlijk de inwoners moeten raadplegen, nu doet men maar wat. 

 3:118 Overveen Open en eerlijk bestuur, er wordt veel te veel geheim verklaard om 
van alles te verdoezelen 

Content: 
Overveen Open en eerlijk bestuur, er wordt veel te veel geheim verklaard om van alles 
te verdoezelen 

 3:119 Overveen Pak die boeven van Elswoutshoek nu eens aan, volledig 
onacceptabel hoe zij de hele gemeente… 

Content: 
Overveen Pak die boeven van Elswoutshoek nu eens aan, volledig onacceptabel hoe zij 
de hele gemeente politiek in hun greep houden en met bizarre juridische spelletjes, de 
inzet van dure bureau's en advocaten noodzakelijk maken en ons gemeenschapsgeld 
verkwanselen.     Maar het is iedere euro waard, dus laat je niet intimideren en hou 
deze strijd vol!!! 



 3:122 Overveen Stop met onderhandse verkopen OG, hou je aan de regels en 
voorkom dubbele belangen. Contro… 

Content: 
Overveen Stop met onderhandse verkopen OG, hou je aan de regels en voorkom 
dubbele belangen. Controleer alles wat met OG te maken heeft. Het is een puinhoop bij 
de gemeente. 

 3:123 Overveen Veel meer openbaarheid (veel te zaken zijn in Bloemendaal geheim 
of vertrouwelijk) Inspreek… 

Content: 
Overveen Veel meer openbaarheid (veel te zaken zijn in Bloemendaal geheim of 
vertrouwelijk)  Inspreekrecht terug  Minder macht voor pojectontwikkelaars  Beter 
handhaven  Ter discussie stellen van bizarre landgoederen-nota en het openstellen van 
17 (!) landgoederen, die vaak helemaal geen landgoederen meer zijn. 

 3:126 Overveen Zorg voor een goed vergunningsbeleid bij verbouwingen. 
Medewerkers zijn kundig maar de bela… 

Content: 
Overveen Zorg voor een goed vergunningsbeleid bij verbouwingen. Medewerkers zijn 
kundig maar de belangen van politiek (bestuurders) zitten hen in de weg. Ik geloof ook 
dat er veel ziek zijn en weg zijn. Een goed voorbeeld is het [persoonsgegevens 
verwijderd] schandaal en de keuze van een balletdanser als Burgemeester. 

 3:129 Vogelezang begin met integer bestuur en wees geen belangenclub voor de 
happy few. verkoop onroerend… 

Content: 
Vogelezang begin met integer bestuur en wees geen belangenclub voor de happy 
few.  verkoop onroerend goed marktconform en sjoemel niet met algemene 
middelen.  kom voor gemaakte fouten uit en gebruik geen gemeenschapsgeld om via 
dure advocaten, onderzoekbureaus, geheimhouding etc fouten toe te dekken of eigen 
mensen uit de wind te houden.  neem je bestuurlijke verantwoordelijkheid en 
verantwoording en gedraag je als goed huisvader/moeder. 

 3:130 Vogelezang Beleidsproblemen over  [persoonsgegevens verwijderd] 
blijft te lang doorgaan. De gemeente had van te v… 

Content: 
Vogelezang Beleidsproblemen over de [persoonsgegevens verwijderd] 
blijft te lang doorgaan. De gemeente had van te voren al kunnen inschatten dat een 
duur onderzoeksbureau niet alle info boven tafel zou krijgen door geheimhouding van 
bepaalde dingen. Zo'n bureau kost veel geld en dit wordt a.h.w. weggegooid.    Ook 
heb ik het gevoel dat als je een ambtenaar op iets aanspreekt daar weinig mee gedaan 
wordt. Ambtenaren zijn wel aardig. 

 3:138 Vogelezang Had vragen over damwand.Door wethouder werd zeer weinig 
interesse getoond 

Content: 
Vogelezang Had vragen over damwand.Door wethouder werd zeer weinig interesse 
getoond 

 3:145 Vogelezang Na alle gedoe in de gemeentelijke politiek lijkt Bloemendaal op de 
goede weg. Burgemeeste… 

Content: 
Vogelezang Na alle gedoe in de gemeentelijke politiek lijkt Bloemendaal op de goede 
weg. Burgemeester is zeer actief en dat wordt als positief ervaren. 



 3:146 Vogelezang Nieuwbouw in en rond Vogelenzang. Maar niet alleen (zoals nu) 
alleen info geven, maar het… 

Content: 
Vogelezang Nieuwbouw in en rond Vogelenzang. Maar niet alleen (zoals nu) alleen info 
geven, maar het zou zo mooi zijn als de gemeente eens ECHT naar de inwoners zou 
luisteren. De gemeente denkt veel te veel aan geld verdienen. Leef consequenties voor 
inwoners worden van de tafel geveegd. 

 3:150 Vogelezang Snelle stijging gemeentelijke tarieven vallen niet te verklaren uit 
de lage bebouwingsdic… 

Content: 
Vogelezang Snelle stijging gemeentelijke tarieven vallen niet te verklaren uit de lage 
bebouwingsdichtheid (die was immers al laag). Stel voor om in plaats van minder 
intensief met buurgemeenten samen te werken dat juist intensiever te doen. Een fusie 
met Heemstede lijkt voor de hand te liggen. Mogelijk ook met Zandvoort (al hoewel die 
hun ambtenarenapparaat al grotendeels bij Haarlem hebben ondergebracht). Ook 
samenwerking met de gemeente Hillegom kan worden geïntensiveerd. Zelden zo'n 
haarscherpe gemeentegrens gezien als die tussen Hillegom en Bloemendaal. 
Bijvoorbeeld ontwikkeling Ingeest terrein, ontsluiting Vogelenzang naar zuiden. 

 3:151 Vogelezang Soap Duinpolderweg actiever en duidelijker beheren. Elswout 
soap rap beëindigen: Beschame… 

Content: 
Vogelezang Soap Duinpolderweg actiever en duidelijker beheren.    Elswout soap rap 
beëindigen: Beschamend politiek bedrijven! 
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