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Geachte toehoorders, 
Ik ben Hans Parson, al 45 jaar woonachtig aan de Leidsevaart 16 te Vogelenzang. Graag maak 
ik gebruik van de gelegenheid om in te spreken op deze avond.  
 

Het betreft de Herinrichting van de kruising Bekslaan-Leidsevaart Vogelenzang, voor wat mij 
betreft de Participatie van bewoners Leidsevaart m.n. van diegenen woonachtig vanaf deze 
kruising in Vogelenzang tot aan ongeveer de Centebrug over de Leidsevaart in Bennebroek. 
 

Begin december 2018 kwam de hr. v.d. Veldt van het CDA naar Vogelenzang om op 
aandringen van een aantal bewoners contact te hebben over hun zienswijze op de 
betreffende kruising, ter plaatse van de Bekslaan  kort voor de spoorwegovergang tot aan de 
kruising met de Leidsevaart t.o.v. de fietsbrug naar de Hyacintenlaan Bennebroek. Daarbij 
bleek o.m. dat hij ook wel eens iets hierover had vernomen uit een verslag van een veel 
eerder gehouden schouw van de wethouder met bewoners langs de Leidsevaart vanaf de 
woonboten bij de zgn. Traliebrug tot in Bennebroek (overigens zonder merkbaar resultaat). 
De hr. v.d. Veldt zegde hierbij toe om er voor te zorgen, voor zover dat in zijn vermogen lag, 
dat er vanuit de gemeente Bloemendaal een plan van aanpak zou worden opgemaakt. 
 

En inderdaad hij heeft woord gehouden, op 31 jan. 2019 is er in de Wachtkamer een 
inloopbijeenkomst gehouden waarop bewoners rond deze kruising in alle windstreken (dus 
ook van Bekslaan en Hyacintenlaan Bennebroek) hun inbreng leverden van hun zienswijze op 
problemen ter zake. Uiteindelijk heeft dit geleid tot Schetsontwerp versie 2 dat per 18 maart 
2019 onder de bewoners is verspreid. Naast een aantal zaken die nog verder uitgewerkt 
dienden te worden is in de begeleidende brief aangekondigd dat in juni 2019 weer een 
bewonersbijeenkomst zal worden gehouden maar ………deze belofte is helaas niet ingelost. 
 

En dit niet alleen. Vanuit onze Gemeente Bloemendaal bleek ruim 2 jaar vrijwel niets 
gecommuniceerd te zijn met desbetreffende, relevante bewoners van de Leidsevaart uit 
Vogelenzang en Bennebroek maar zijn zij via een externe omweg nl. de vertegenwoordiger 
van de Dorpsraad Bennebroek aan één van hen inhoudelijk geïnformeerd over de 
behandeling van het zgn. “Voorlopig inrichtingsplan” (de nieuwe benaming voor het op 
enkele punten bewerkte oorspronkelijke Schetsontwerp versie 2), u welbekend, in de 
Commissie Grondgebied op 18 mei a.s. en in de Gemeenteraad op 3 juni a.s.  
 

Ik ga nu niet in op de inhoud van dit inrichtingsplan (behalve dan dat mijn vrouw en ik ons 
afvragen hoe fietsend thuis te kunnen komen ?) en besluit te stellen dat de handelwijze ter 
zake door onze Gemeente Bloemendaal geweldig indruist tegen een gezonde Participatie-
wijze met haar bewoners. ADVIES: doe er nu alles aan ! Succes. Ik dank u voor uw aandacht 
en ben uiteraard bereid uw vragen te beantwoorden.                                                Hans Parson. 


