
Dank u voor de spreektijd in deze Commissievergadering en de kans een aantal punten die ik graag 

met u wil delen. Dit zijn er met name 2: 

1) Mijn zorgen als buurtbewoner en een appél op u om zich in te zetten voor behoorlijk bestuur 

2) Mijn wens stabiliteit en verscheidenheid in onze buurt te garanderen en kansen te bieden 

aan hen die met een uitdaging kampen. 

De directe aanleiding dat ik hier vandaag inspreek is dat ik vorige week door toeval erachter kwam 

dat er vergevorderde plannen zijn voor Oldenhove hierdoor ben ik enorm ongerust omdat ik zie dat 

ik als directe buurt bewoner niet geïnformeerd en betrokken wordt bij beslissingen die enorm veel 

impact hebben op mij en mijn gezin in ons mini buurtje tussen de bloemendaalseweg en de randweg. 

Door deze aanhoudende grote veranderingen binnen een straal van maar 100 m van ons huis voel ik 

me voor de tweede keer bedreigd. Vorig jaar kwam ik ook door toeval achter de plannen voor het 

Blekerveld, ook toen ben ik niet geïnformeerd en met veel moeite ben ik naar een zogenaamde 

“informatieavond geweest waarin niet alle betrokkenen konden of mochten komen”. 

De betrokken wethouders lieten hun ingehuurde entertainer de vragen inventariseren op een 

flipover waar we vervolgens geen antwoord op kregen. Ambtenaren werden gevraagd de vragen te 

beantwoorden. Toen het mij lukte om mevrouw De Roy van Zuydewijn direct te vragen waarom wij 

niet geïnformeerd zijn antwoorde ze “Misschien moeten we een volgende keer een groter gebied 

meenemen” dit klonk toen als een belofte. Helaas zijn we ook vanaf dat moment niet geïnformeerd, 

laat staan meegenomen. Beide de beoogde opvanglocaties liggen letterlijk aan het einde van mijn 

straat en ik wil heel graag betrokken worden. 

Ik wil een beroep op u doen als raadsleden om een invulling aan uw controlerende plicht te geven 

door dit te behandelen in uw Commissie en in de Raad. 

Toen ik dus afgelopen week wederom door toeval hoorde dat het college een vergevorderd niet 

doordacht of onderbouwd plan aan u gepresenteerde, zonder het betrekken van de buurt. Rees bij 

mij de vraag bent u wel geïnformeerd en betrokken? 

Toen ik In het artikel op het Noord Hollands Nieuws van 14 januari las waarin de wethouder zegt ik 

citeer: ”er alles aan te doen om de zorgen weg te nemen en dat de buurtbewoners (let op meervoud) 

die graag meewillen denken” 

En alsof dat nog niet genoeg “kromme of andere waardheden” genoemd werden stelde ze ook nog 

“iedereen geprobeerd te informeren via brieven en of digitaal. Mijn mond viel open van verbazing. 

Dit werd ons namelijk ook tijdens die zogenaamde informatieavond beloofd. 

Nu wil ik niet flauw doen en het 9e woord van Mozes citeren, maar bij behoorlijk bestuur en onze 

waarden en normen, hoort wel ander gedrag.  

We leven niet in een dictatuur waarin belangrijke beslissingen alleen door een college worden 

genomen, maar in samenspraak met alle betrokkenen. 

Ik heb samen met een aantal buren navraag gedaan bij de directe omgeving aan woningen niemand 

van hen die ik sprak is in november vorig jaar betrokken en dus niet alleen mijn gezin op minder dan 

100 m afstand, maar ook de overburen niet. Dit onderstreept mijn sterke vermoeden dat u als 

raadsleden ook niet voldoende bent meegenomen in dit proces ik vraag u daarom de aantoonbare 

onwaarheden neer te leggen bij de integriteitscommissie en daarbij te onderstrepen dat de door heb 

gekozen waarden “betrouwbaarheid, onpartijdigheid, transparantie, zorgvuldigheid en 
dienstbaarheid” in gevaar zijn gebracht door de wethouder. Vraag als Raad naar een onderzoek naar 

haar handelen. Onderzoek naar hun werkelijke inspanningen, haar inspanning dit te communiceren 



en hoor en wederhoor toe te passen in de buurt en in de raad. Doe dit graag voor de verkiezingen en 

graag daarmee aan de zo nodige Nieuwe Bestuurscultuur en voorkom dat dit opnieuw gebeurd. 

 

Mijn andere punt is, dat ik zie dat de mogelijkheid voor oudere mensen door te stromen en in onze 

buurt te blijven wonen onder druk staan. Ook voor studenten is er nauwelijks een mogelijkheid 

huisvesting te vinden. Oldenhove is bij uitstek een plek waar beide uitdagingen aangegaan kunnen 

worden en waarbij deze groepen een positieve bijdrage aan onze buurt kunnen blijven geven. 

Dank u voor uw aandacht. 

 


