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51 Quotations: 

 1:3 Aerdenhout '- Verder investeren in de kwaliteit van het onderwijs en 
onderwijsgebouwen (tijdig bijdr… 

Content: 
Aerdenhout '- Verder investeren in de kwaliteit van het onderwijs en onderwijsgebouwen 
(tijdig bijdragen van financiële middelen en tijdig uitvoeren van meerjarig onderhoudsplan), 
meer subsidie voor gymlessen.  - Gemeente zou moeten overgaan op elektrische 
vervoersmiddelen.  - Gemeente zou meer laadvoorzieningen moeten aanleggen voor 
electrische auto's. 

 1:64 Bennebroek Zorg voor woningen voor ouderen. Er wonen veel ouderen 
alleen in eengezinswoningen die gr… 

Content: 
Bennebroek Zorg voor woningen voor ouderen. Er wonen veel ouderen alleen in 
eengezinswoningen die graag kleiner zouden wonen met evt hulp maar dan wel in 
Bennebroek. 

 1:77 Bloemendaal Ik ben niet goed geinformeerd over het deelnemen van de 
jeugd in de gemeente Bloemendaal… 

Content: 
Bloemendaal Ik ben niet goed geinformeerd over het deelnemen van de jeugd in de 
gemeente Bloemendaal.   In ieder geval deze doelgroep is de kern, voor verder ontwikkeling 
van onze gemeente, in de toekomst, zij is een belangrijk deel van de maatschappij.   In mijn 
ogen is er niet zoveel plekken waar de jeugd zijn energie kwijt kun.   Ik zie een praktisch 
aanpak en het is o.a. buiten de school tijd iets bieden om met een gezond activiteit    hun 
creativiteit te stimuleren... 

 2:3 Aerdenhout betere support bij mantelzorg en uitzoeken van hulp als ouders 
hulpbehoefend worden. Bijv… 

Content: 
Aerdenhout betere support bij mantelzorg en uitzoeken van hulp als ouders hulpbehoefend 
worden. Bijvoorbeeld WMO, PGB etc 

 2:7 Aerdenhout Ik denk dat een maatschappelijk werker die huisbezoeken doet 
op verzoek van (alleenstaand… 

Content: 
Aerdenhout Ik denk dat een maatschappelijk werker die huisbezoeken doet op verzoek van 
(alleenstaande) ouderen, b.v. 65+ pas etc. , een goed initiatief zou zijn aangezien het 



"onderling" toezicht door zowel de afstand, vergrijzing en de individualisering van de 
maatschappij er helaas niet op voorruit gaat. 

 2:10 Aerdenhout meer aandacht voor gezondheid van bewoners en kinderen, 
misschien workshops gezonde voedi… 

Content: 
Aerdenhout meer aandacht voor gezondheid van bewoners en kinderen, misschien 
workshops gezonde voeding en bewegen, preventief leefstijl advies, ook in deze omgeving 
is niet voor iedereen duidelijk wat een gezonde leefstijl is. Alcohol gebruik is bijvoorbeeld 
denk ik hoog ook onder tieners/jongeren 

 2:12 Aerdenhout Op het vlak van zorg en zorgtaken heb ik geen suggesties. 

Content: 
Aerdenhout Op het vlak van zorg en zorgtaken heb ik geen suggesties. 

 2:13 Aerdenhout Uitbreiding van de afdeling WMO Zij doen goed werk en erg 
hun best maar hebben tekort aan… 

Content: 
Aerdenhout Uitbreiding van de afdeling WMO Zij doen goed werk en erg hun best maar 
hebben tekort aan personeel 

 2:14 Aerdenhout Veel ouderen vallen weg of gaan weg. De nieuwe instroom van 
mensen/ bewoners hebben minde… 

Content: 
Aerdenhout Veel ouderen vallen weg of gaan weg. De nieuwe instroom van mensen/ 
bewoners hebben minder met de gemeente (overheid). Het is een komen van gaan. Het 
kernprobleem van deze tijd is gewoon dure woningen. Mensen hebben niets met de plaats 
maar wel wat een huis kan opbrengen op korte termijn. Puur handel in huizen in plaats van 
participatie. Deze verslechtering gaat zich de komende jaren alleen maar voortzetten. Ieder 
voor zich en de kloof tussen rijk en arm wordt alleen maar groter. De vraag is welke positie 
en rol de gemeente Bloemendaal daarin wilt spelen/zijn/innemen. Voor de mensen of voor 
macht, geld en bezit. 

 2:15 Aerdenhout Verenigingsleven kan niet komen vanuit de gemeenten. 
Stimuleer liever verenigingen en ker… 

Content: 
Aerdenhout Verenigingsleven kan niet komen vanuit de gemeenten. Stimuleer liever 
verenigingen en kerken om dit te organiseren. 

 2:18 Aerdenhout Zorg weer voor een 'verzorgingshuis'. Veel efficiënter voor 
zorgverlening en de top oplos… 

Content: 
Aerdenhout Zorg weer voor een 'verzorgingshuis'. Veel efficiënter voor zorgverlening en de 
top oplossing tegen eenzaamheid. Ook nog eens veiliger voor werknemers. Totaal bizarre 
weg zijn we als maatschappij ingeslagen. Tweeverdieners, opvang voor kinderen en ook 
nog eens mantelzorg moeten verlenen. En het liefst ook nog voor buren .......... 

 2:19 Bennebroek Als de gemeente Bloemendaal de zorg taak meer bij de buren 
wil neerleggen moet er toch ec… 

Content: 



Bennebroek Als de gemeente Bloemendaal de zorg taak meer bij de buren wil neerleggen 
moet er toch echt gezorgd worden voor een betere mix in de woonwijken. Nu kunnen alleen 
mensen die 4x modaal verdienen een huis kopen in Bennebroek. Hier wonen zo alleen maar 
welgestelde gepensioneerde bejaarden. Jongeren en jonge gezinnen kunnen hier niets 
kopen en al helemaal niet huren. ZORG VOOR BETAALBARE WONINGEN voor een beter 
mix, met mensen die in staat zijn buren te helpen. 

 2:21 Bennebroek Het pgb verhaal zou veel eenvoudiger moeten zijn. Wij 
hadden voor onze zoon hulp nodig va… 

Content: 
Bennebroek Het pgb verhaal zou veel eenvoudiger moeten zijn. Wij hadden voor onze zoon 
hulp nodig van een orthopedagoog uit Hillegom (wij wonen in Bennebroek en zij was 
verbonden aan de school waar onze kinderen naartoe gaan) maar zij had geen contract met 
Bloemendaal. Na veel aanvraaginspanningen zijn wij door de vaagheid, de traagheid en de 
onduidelijkheid van de documenten vanuit de gemeente uiteindelijk afgehaakt en hebben 
besloten alles zelf te bekostigen. Wij zijn beiden universitair opgeleid, hoe ingewikkeld moet 
het zijn dat wij door de bomen het bos niet meer kunnen zien? Ook heb ik zelf 7 jaar 
geleden, toen de kinderen nog heel jong waren, kanker gekregen en hebben vanuit de 
gemeente geen enkele hulp gehad. 

 2:25 Bennebroek Meer aanleunwoningen voor ouderen in Bennebroek zelf en 
niet in andere gemeenten van Bloe… 

Content: 
Bennebroek Meer aanleunwoningen voor ouderen in Bennebroek zelf en niet in andere 
gemeenten van Bloemendaal 

 2:27 Bennebroek Meer op de hoogte zijn van (financiële) hulp, welke 
mogelijkheden er eventueel zijn. Dus… 

Content: 
Bennebroek Meer op de hoogte zijn van (financiële) hulp, welke mogelijkheden er eventueel 
zijn. Dus meedenken als iemand met zijn verhaal komt. 

 2:28 Bennebroek Mijn mening is, dat zelfregulering bij veel mensen werkt. In 
mijn optiek wordt er te snel… 

Content: 
Bennebroek Mijn mening is, dat zelfregulering bij veel mensen werkt.  In mijn optiek wordt er 
te snel teruggevallen op 'hulp' c.q van anderen afhankelijk zijn.  Idem de "zorgrol" op 
scholen door scholen........het is gewoon doorgeschoten.  Terug naar de basis en een 
docent is om iets van te leren en is geen sociaal werker.    We zijn gewoon doorgeschoten 
in doen en laten, maatschappelijk breed.  Die discussie zou ook landelijk eens gevoerd 
moeten worden! 

 2:29 Bennebroek Proactief aangeven wat de mogelijkheden zijn op de vorige 
vraag: welke instanties kunnen… 

Content: 
Bennebroek Proactief aangeven wat de mogelijkheden zijn op de vorige vraag: welke 
instanties kunnen hiervoor worden ingeschakeld? 

 2:31 Bloemendaal Behoud het prachtige, gevarieerde aanbod van lokale 
middenstand, culturele instellingen,… 

Content: 



Bloemendaal Behoud het prachtige, gevarieerde aanbod van lokale middenstand, culturele 
instellingen, sportverenigingen en openbaar groen. 

 2:32 Bloemendaal bemiddelingsrol tussen hulpbehoevende en hulpverlenende 
buurtbewoners 

Content: 
Bloemendaal bemiddelingsrol tussen hulpbehoevende en hulpverlenende buurtbewoners 

 2:33 Bloemendaal Betrek burgers van Jong tot Oud bij hun Gemeente, werk 
samen met scholen, vereniging en… 

Content: 
Bloemendaal Betrek burgers van Jong tot Oud bij hun Gemeente, werk samen met scholen, 
vereniging en hulpverleners voor een brede sociale strategie. 

 2:35 Bloemendaal Dat het niet vanzelfsprekend is dat familie, buurtbewoners, 
vrienden en kennissen mantel… 

Content: 
Bloemendaal Dat het niet vanzelfsprekend is dat familie, buurtbewoners, vrienden en 
kennissen mantelzorger worden.   Ik heb hetzelf 8 jaar intensief gedaan bij mijn moeder. Ik 
vind dat gemeenten veel te veel leunen op de inspanning van vrijwlligers (w.o. 
mantelzorgers, familie en vrienden, kennissen) dan vind ik nu ongezond.   En geeft geen 
reëel plaatje van de werkelijke kosten van welzijn in een gemeente. 

 2:37 Bloemendaal Door stimuleren van saamhorigheidsgevoel in de buurt het 
versterken van het buurtgevoel.… 

Content: 
Bloemendaal Door stimuleren van saamhorigheidsgevoel in de buurt het versterken van het 
buurtgevoel. Bijvoorbeeld door het instellen van een jaarlijks spreekuur voor de gehele buurt 
of door het faciliteren van een buurtfeest. 

 2:38 Bloemendaal initiatieven dat mensen met elkaar in kontakt komen door 
een buurt of straatborrel. natu… 

Content: 
Bloemendaal initiatieven dat mensen met elkaar in kontakt komen door een buurt of 
straatborrel. natuur gerelateerde activeiten die betrokkenheid van de buurt vragen 

 2:42 Bloemendaal Niet te veel pushen van gehandicapte mensen die wel willen 
maar het niet aan kunnen van… 

Content: 
Bloemendaal Niet te veel pushen van gehandicapte mensen die wel willen maar het niet aan 
kunnen van (vrijwilligers)werk 

 2:44 Bloemendaal organiseer een verbinding tussen kinderen en eenzame 
ouderen, bijvoorbeeld middelbare sc… 

Content: 
Bloemendaal organiseer een verbinding tussen kinderen en eenzame ouderen, bijvoorbeeld 
middelbare scholieren koppelen met een oudere in de buurt om eens per week langs te 
gaan op de koffie voor een gesprek. 



 2:48 Bloemendaal Wat actiever zijn in het vinden van hulpverleners. B.v. een 
brief sturen aan bewoners, e… 

Content: 
Bloemendaal Wat actiever zijn in het vinden van hulpverleners. B.v. een brief sturen aan 
bewoners, en aangeven waar behoefte aan is. 

 2:51 Overveen Financieel ondersteunen running dinner initiatieven. 

Content: 
Overveen Financieel ondersteunen running dinner initiatieven. 

 2:54 Overveen Meer sportactiviteiten voor werkende ouderen buiten werktijden. 
Beter openbaar vervoer over… 

Content: 
Overveen Meer sportactiviteiten voor werkende ouderen buiten werktijden.  Beter openbaar 
vervoer overveen santpoort ijmuiden. Nu gaat er maar 1 x een bus per uur 

 2:56 Overveen Stimuleren van samenwonen van gezonde ouderen op relatief 
kleine schaal (5 tot 10 mensen) 

Content: 
Overveen Stimuleren van samenwonen van gezonde ouderen op relatief kleine schaal (5 tot 
10 mensen) 

 2:58 Overveen Thuiszorg moet uitgebreid worden. Iemand om 11:00 uit bed 
halen (terwijl die peroon om 6:3… 

Content: 
Overveen Thuiszorg moet uitgebreid worden. Iemand om 11:00 uit bed halen (terwijl die 
peroon om 6:30 de eerste medicatie moet hebben en gewend is om vroeg op te staan) en 
om 18:00 naar bed te brengen (avondeten en laatste medicatie nog lang niet gehad) is heel 
erg frustrerend. 

 2:59 Vogelezang 1) Organiseer activiteiten die met het onderwerp Geluk te 
maken hebben. Hoe bewuster een… 

Content: 
Vogelezang 1) Organiseer activiteiten die met het onderwerp Geluk te maken hebben. Hoe 
bewuster een inwoner is van Geluk hoe meer samenhorigheid er zal zijn in een gemeente. 
In bepaalde gemeenten heb je al een geluksambtenaar. Ik heb wel eens op TV gezien dat 
zo'n ambtenaar een cadeautje ging geven aan een collega omdat die net bevallen was. Dit 
versta ik dan niet helemaal onder het takenpakket van een geluksambtenaar, die moet zich 
meer richten op de bewoners in de gemeente.    2) Probeer op de middelbare school het 
vak: "Persoonsvorming" (of hoe je het wilt noemen) in te voeren als experiment/nieuw 
initiatief (gezien het lerarentekort in het land, kan misschien het vak Maatschappijleer dan 
voorlopig komen te vervallen).  Er komen momenteel steeds meer reclames over het 
bespreekbaar maken van emoties zoals angsten en depressies bij jongeren. Een vak 
waarbij je meer over jezelf mag praten, zal zeker helpen om bewoners meer te doen 
beseffen wie ze zijn en wat ze kunnen. Er zouden bij dit nieuwe vak onderwerpen besproken 
kunnen worden als: welke karaktereigenschappen heb ik, welke talenten, welke passies; 
hoe blijf ik mijzelf; hoe functioneert mijn lichaam (beetje algemeen houden); hoe ga ik met 
mijn emoties om; hoe leer ik mij weerbaarder op te stellen als ik gepest word; waar bestaat 
gezonde voeding uit en laat de leerling thuis wat gezonds koken en deel die recepten in de 
klas uit etc.   Een vak met een stuk preventie erin zal zijn uitwerking hebben naar allerlei 
sectoren in de gemeente. Misschien is er hierdoor minder jeugdzorg nodig, minder 



begeleiding naar het zoeken van passend werk e.d. Als je jezelf beter kent, zal je dat in de 
rest van je leven meer geluk geven. 

 2:60 Vogelezang Betere begeleiding bij het overlijden van een persoon voor de 
naabestaanden 

Content: 
Vogelezang Betere begeleiding bij het overlijden van een persoon voor de naabestaanden 

 2:61 Vogelezang buurthuizen actief blijven steunen 

Content: 
Vogelezang buurthuizen actief blijven steunen 

 2:62 Vogelezang eventueel 1 x per jaar bij 75/ 80+ers langs gaan om te horen of 
alles goed gaat? Dit zou… 

Content: 
Vogelezang eventueel 1 x per jaar bij 75/ 80+ers langs gaan om te horen of alles goed gaat? 
Dit zou ook met een kaartje kunnen?   Daarin ook voorlichting geven over evt. 
gemeentelijke voorzieningen. 

 2:65 Vogelezang Maaltijdbezorging bij chronisch zieken ook de jongere 
mensen. 

Content: 
Vogelezang Maaltijdbezorging bij chronisch zieken ook de jongere mensen. 

 2:66 Vogelezang Maaltijdbezorging bij chronisch zieken ook de jongere 
mensen. Vogelezang Meer aandacht vo… 

Content: 
Vogelezang Maaltijdbezorging bij chronisch zieken ook de jongere mensen. 
Vogelezang Meer aandacht voor huisvesting senioren 
Vogelezang Meer sport in Vogelenzang naast voetbal 
Vogelezang Meer steunpunten van de gemeente door de gemeente. 

 3:10 Aerdenhout De verdeling van de sociale huurhuizen. Het probleem dat er 
weinig huurhuizen beschikbaar… 

Content: 
Aerdenhout De verdeling van de sociale huurhuizen. Het probleem dat er weinig huurhuizen 
beschikbaar zijn.   Er mogen meer sociale huurhuizen gebouwd worden, en niet alleen 
koophuizen. Of graag een goede renovatie.  Dat is wat ik graag zou willen zien voor de 
starters/doorstromers, en niet dat 1 pers. huishouden alleen recht krijgen op een 2kamer 
woning. Iedereen verdient een eerlijke kans.   De huizenmarkt moet beter, maar dat geldt 
voor heel Nederland :) 

 3:14 Aerdenhout Er zijn veel te weinig betaalbare huurwoningen 

Content: 
Aerdenhout Er zijn veel te weinig betaalbare huurwoningen 

 3:23 Aerdenhout Initiatieven voor ouderen en diverse verkeersaanpassingen 
incl trottoirs 

Content: 



Aerdenhout Initiatieven voor ouderen en diverse verkeersaanpassingen incl trottoirs 

 3:32 Aerdenhout realisatie van speelvoorzieiningen voor kinderen tot 12 jaar 

Content: 
Aerdenhout realisatie van speelvoorzieiningen voor kinderen tot 12 jaar 

 3:38 Aerdenhout voldoende aandacht voor ontspanningsplekken of juist 
inspanningsplekken voor jeugd van 12… 

Content: 
Aerdenhout voldoende aandacht voor ontspanningsplekken of juist inspanningsplekken voor 
jeugd van 12 - 18 jaar 
Aerdenhout Zaalhockeygelegenheid (bv tijdelijke blaashal) bij Roodwit.  De gymzalen bij de 
scholen ombuigen schooltijden gebruiken voor zaalsport (gymnastiek etc) 

 3:58 Bennebroek Zie mijn vorige antwoorden (natuur meer stimuleren en 
gezellige uitstraling bieden). Ik z… 

Content: 
Bennebroek Zie mijn vorige antwoorden (natuur meer stimuleren en gezellige uitstraling 
bieden).    Ik zie een grote kans voor Bennebroek om een aantrekkelijke plek voor jonge 
werkende gezinnen te worden: de andere dorpen in de nabijheid (bloemendaal, Overveen, 
Aerdenhout, heemstede en Haarlem) zijn zo duur. Maar daarvoor moet er wel een beleid zijn 
wat iets meer bij de huidige tijd past:     Bijvoorbeeld het onderwijs aanbod in Bennebroek 
vind ik niet van deze tijd. Er is een katholieke, een Hervormde en een Openbare 
Basisschool. Een verdeling die de maatschappij helemaal niet meer kenmerkt. In andere 
woonplaatsen is veel meer een onderwijs- en kindontwikkelingsvisie die het schoolbeleid 
bepaald (montessori, Vrije School Jenaplan etc). Ik vind het ontzettend jammer dat deze 
keuze in Bennebroek niet te maken is.     Verder: er is een groot bouwterrein waar 250 
woningen op gebouwd gaan worden. Ik ben heel benieuwd naar de visie daarop. Worden dit 
duurzame woningen bijvoorbeeld? Er is zoveel innovatie als het aankomt op nieuwe 
woonvormen, ook voor gezinnen. Ik zou het eeuwig zonde vinden als hier gewoon een 
rijtjeshuizen woonwijk uit de grond gestampt wordt (end daarvoor heel veel groen moet 
wijken) terwijl bijvoorbeeld natuur-inclusief bouwen helemaal de norm van de toekomst 
wordt.   Het gemeentebeleid mag wat dat betreft veel vooruitstrevender worden, wat mij 
betreft. Hier zou ik zeker over willen meedenken. Zo zijn er geweldige initiatieven op dit punt 
in bijvoorbeeld IJmuiden maar ook in Helmond. Ik hoop dat de gemeente hier ook iets op 
durft te doen. 

 3:62 Bloemendaal beter openbaar vervoer van Bloemendaal naar Haarlem. Nu 
geen bus bijvoorbeeld. Meer betr… 

Content: 
Bloemendaal beter openbaar vervoer van Bloemendaal naar Haarlem. Nu geen bus 
bijvoorbeeld. Meer betrokkenheid bij lokale sport zoals cricket waar veel meer jeugd naartoe 
zou moeten en uit alle sociale geledingen, juist om te mixen. Beter onderhoud openbare 
grasvelden voor sport activiteiten. Sociale huurwoningen park Brederode zitten soms vol met 
mensen met veel vermogen en door vriendjespolitiek en dit riekt weer naar een onroerend 
goed schandaal. 

 3:70 Bloemendaal eigen gymzaal Josephschool, optreden tegen de 
gemeentegrenzen aanschurkende bebouwingspl… 

Content: 
Bloemendaal eigen gymzaal Josephschool, optreden tegen de gemeentegrenzen 
aanschurkende bebouwingsplannen van de gemeente Haarlem, monitoring geluidsoverlast 
treinverkeer (met name goederentreinen) 



 3:87 Bloemendaal Menselijkheid ook naar minder bedeelde en die niet met een 
kluitje in het riet wegsturen 

Content: 
Bloemendaal Menselijkheid ook naar minder bedeelde en die niet met een kluitje in het riet 
wegsturen 

 3:93 Bloemendaal Verbetering van de sociale cohesie . 

Content: 
Bloemendaal Verbetering van de sociale cohesie . 

 3:94 Bloemendaal Verduurzaming van de energievoorziening op wijkniveau 
oppakken De buurt beter voorbereid… 

Content: 
Bloemendaal Verduurzaming van de energievoorziening op wijkniveau oppakken  De buurt 
beter voorbereiding op klimaatverandering  Zorg voor elkaar 

 3:102 Overveen Gebleken is dat buren bereidt zijn de handen uit de mouwen te 
steken. Enige begeleiding daa… 

Content: 
Overveen Gebleken is dat buren bereidt zijn de handen uit de mouwen te steken. Enige 
begeleiding daarbij zou welkom zijn om toekomstige intitiatieven sneller te kunnen 
realiseren. 

 3:135 Vogelezang De WOZ is in 2019 onredelijk hoog gestegen. Een verhoging 
van 100 Euro netto kan bij oude… 

Content: 
Vogelezang De WOZ is in 2019 onredelijk hoog gestegen. Een verhoging van 100 Euro 
netto kan bij ouderen ertoe leiden dat ze niet meer hun lidmaatschap(pen) kunnen betalen. 
De gemeente Bloemendaal heeft een project om ouderen uit hun eenzaamheid te halen. 
Hoe rijmt zich dat ?? 

 3:143 Vogelezang meer betaalbare huisvestingsmogelijkheden voor jong 
volwassen Vogelenzangers in combinati… 

Content: 
Vogelezang meer betaalbare huisvestingsmogelijkheden voor jong volwassen 
Vogelenzangers in combinatie met (zo nodig aangepaste) instandhouding van aanwezige 
voorzieningen, zoals voetbalvereniging, tennisvereniging, basisschool en dorpshuis. 

 3:148 Vogelezang Project om bijdrage aan minder CO2 , meer elektrisch minder 
gas, begin lokaal... Project… 

Content: 
Vogelezang Project om bijdrage aan minder CO2 , meer elektrisch minder gas, begin 
lokaal...  Project met promotie gebruik (leen/deel) elektrisch auto of fiets voor korte 
afstanden.  Project voor poel vrijwilligers voor beter mobiliteit ouderen. 
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