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22 Quotations: 
 1:66 Bloemendaal De gemeente kan actiever zijn in het betrekken van de bewoners 

in bestuur. Vaker informa… 

Content: 
Bloemendaal De gemeente kan actiever zijn in het betrekken van de bewoners in 
bestuur. Vaker informatie avonden organiseren om de mening van burgers te vragen. 
Dit veel meer een platform bieden zodat burgers kunnen participeren en ambtenaren 
hierop coachen en beoordelen. 

 1:82 Bloemendaal Meer de stem van inwoners laten meetellen bij grootschalige 
evenementen m.n mbt geluidso… 

Content: 
Bloemendaal Meer de stem van inwoners laten meetellen bij grootschalige 
evenementen m.n mbt geluidsoverlast 

 1:92 Bloemendaal Transparant besturen met veel burgerparticipatie 

Content: 
Bloemendaal Transparant besturen met veel burgerparticipatie 

 2:6 Aerdenhout ideeënbus waarin gekeken wordt 

Content: 
Aerdenhout ideeënbus waarin gekeken wordt 

 2:9 Aerdenhout Maak serieus werk van burgerparticipatie in de vorm van tijdig 
betrekken van inwoners bij… 

Content: 
Aerdenhout Maak serieus werk van burgerparticipatie in de vorm van tijdig betrekken 
van inwoners bij plannen die de woonomgeving betreffen. 

 2:30 Bennebroek Stimuleer buurtactiviteiten, geef suggesties voor vrijwilligerswerk. 

Content: 
Bennebroek Stimuleer buurtactiviteiten, geef suggesties voor vrijwilligerswerk. 

 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. 

 2:34 Bloemendaal burennetwerk op dezelfde manier als buurtpreventie of dit 
combineren Bloemendaal Buurtbi… 

Content: 
Bloemendaal burennetwerk op dezelfde manier als buurtpreventie of dit combineren 
Bloemendaal Buurtbijeenkomsten? 

 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 

 3:19 Aerdenhout Herhaalde initiatieven van bewonersgroepen v.w.b. 
verkeersveiligheid worden door de geme… 

Content: 
Aerdenhout Herhaalde initiatieven van bewonersgroepen v.w.b. verkeersveiligheid 
worden door de gemeente niet voldoende opgevolgd. 

 3:57 Bennebroek voorbeeld: park Vogelenzang. Daar worden direct omwonenden 
niet direct in betrokken. Er i… 

Content: 
Bennebroek voorbeeld: park Vogelenzang. Daar worden direct omwonenden niet direct 
in betrokken. Er is een focusgroep. Daar zitten mensen in die helemaal niets met het 
park te maken hebben omdat het niet un woonomgeving is. Deze focusgroep heeft 
geen mandaat. Maar er wordt wel net gedaan alsof de participatie top is. Ik vind het raar 
dat wij moeten luisteren naar het commentaar van die focusgroep die niet gekozen is en 
dat we alleen maar aan bod komen als er een zienswijze moet worden ingediend. Dat is 
geen participatie. Bennebroek wordt volgebouwd. Elk stukje groen met eraan geloven. 
Straks ook nog die Duinpolderweg. Een snelweg vlak langs ons dorp. En denk maar 
niet dat we ergens terecht kunnen. De gemeente werkt nauw zamen met provincie en 
MRA. Participatie is een wassen neus. Betrek de mensen er echt bij door een enquete 
te doen voor bouwplannen. Wees bereikbaar en doe eens iets aan verkeersoverlast. Zie 
vorige antwoorden. Het lijkt hier wel een racebaan op de dreef. 

 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 ! 

 3:65 Bloemendaal Burgerparticipatie voor de volgende 10 jaar zal er fundamenteel 
anders moeten uitzien da… 

Content: 
Bloemendaal Burgerparticipatie voor de volgende 10 jaar zal er fundamenteel anders 
moeten uitzien dan de afgelopen 50. In de ontzuilde en geindividualiseerde 
samenleving is het een enorme opgave om echte constructieve en duurzame particpatie 



te creeren. Zoek een partner die een bottom up approach kan ontwerpen en 
begeleiden. zoals https://thuismakerscollectief.nl 

 3:67 Bloemendaal Buurtcommissies 

Content: 
Bloemendaal Buurtcommissies 

 3:72 Bloemendaal Er is een buurtbemiddeling bureau maar als de ene buur geen 
reactie geeft dan houdt de… 

Content: 
Bloemendaal Er is een buurtbemiddeling bureau maar als de ene buur geen reactie 
geeft dan houdt de buurtbemiddeling alweer gauw op. Waar is de Gemeente met een 
oplossing? 

 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. 

 3:77 Bloemendaal houd het bloemendaalse bos intact! Dus beslist geen zendmast 
plaatsen daar bijv 

Content: 
Bloemendaal houd het bloemendaalse bos intact! Dus beslist geen zendmast plaatsen 
daar bijv 

 3:80 Bloemendaal Landje van Riessen moet groen blijven. Zijn we al geruime tijd 
mee bezig. Gemeente stelt… 

Content: 
Bloemendaal Landje van Riessen moet groen blijven. Zijn we al geruime tijd mee bezig. 
Gemeente stelt zich daarin onduidelijk op en laat zaken lang op zijn beloop. Dat is 
jammer want de buurtbewoners hebben goede plannen aangereikt voor een adequate 
invulling met breed draagvlak onder de buurtbewoners 

 3:85 Bloemendaal Meer info- en inspraak gelegenheid 

Content: 
Bloemendaal Meer info- en inspraak gelegenheid 

 3:131 Vogelezang Bij de eerste planvoorbereidingen bewoners al betrekken, op een 
informele wijze. 

Content: 
Vogelezang Bij de eerste planvoorbereidingen bewoners al betrekken, op een informele 
wijze. 

 3:132 Vogelezang Burgerinitiatieven zoals bijv. Vitaal Vogelenzang. Daar ligt de 
kracht voor een gemeente.… 

Content: 
Vogelezang Burgerinitiatieven zoals bijv. Vitaal Vogelenzang. Daar ligt de kracht voor 
een gemeente. Laat bewoners meedenken aan de voorkant. Dat scheelt een hoop 
gedoe aan de achterkant, gedeelde verantwoordelijkheid en juiste beeldvorming. 



 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. 
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