
Aan de raadsleden van de gemeente Bloemendaal.  

Ons spreekrecht hebben wij schriftelijk verwoord i.v.m. praktische redenen en veiligheidsaspecten. 

 

Wij verzoeken de griffier de inhoud dezes, onder de aandacht van alle raadsleden te brengen tijdens 

de eerstkomende commissievergadering grondgebied. 

 

Ontwikkeling Park Vogelenzang incasu de Watertoren waar het belang van de Bloemvelders ligt 

 

In 2015 is er een focusgroep bestaande uit burgers en architecten, opgericht t.b.v de ontwikkeling 

van het park. Sinds de verkoop aan SVE groep is er ook een kwaliteitsteam opgericht met architecten 

ontwikkelaar en 2 burgerleden. De burgerleden hebben geen stemrecht. De focusgroep informeert 

de buurt. Het kwaliteitsteam adviseert de wethouder. 

De burgerleden in zowel focus als kwaliteitsteam hebben geen stemrecht. Het bestemmingsplan 

waarin de woongebieden van het park werden ingetekend, werd in augustus 2021 goedgekeurd. De 

53 woningen rondom de watertoren stonden destijds niet ingetekend. In het najaar van 2021 werd 

door de ontwikkelaar een plan openbaar gemaakt met 53  sociale huurappartementen direkt achter 

het schapenhek in onze binnentuin. 

Deze staan ingetekend op 26 mtr afstand van de appartementen van VVE Bloemveld. Alle 

Bloemvelders waren verrast en voelen zich misleid. Van alle bestemmingen in dit deelgebied 

“Watertoren”, is er 1 bestemming uitgelicht nl. “wonen”. Het kleine stukje grond “Watertoren” 
achter ons schapenhek is nog geen 1% van de totale oppervlakte van het park, wat 125.000 m2 is. Op 

die 1% wil men ca. 21% van de woningen (53 stuks} van het park bouwen. De appartementjes zijn 

gemiddeld tussen de 20 en 40 m2 ,hebben geen buitenruimte en liggen op 3 woonlagen waarvan de 

onderste woonlaag gedeeltelijk onder het maaiveld ligt. En dit is omschreven als "sociaal". 

Bloemvelders zijn niet tegen “sociale huur” en ook niet tegen de huisvesting van “statushouders”. 

Maar als je de bovengenoemde verhoudingen en maten beziet, dan vraag je je toch af hoe een 

fatsoenlijke gemeente als Bloemendaal een dergelijk plan van de ontwikkelaar serieus neemt. 

Waarom verspreid de ontwikkelaar deze aantallen sociale huurwoningen niet recht evenredig over 

het gehele park en bouwt deze een paar m2 groter zodat deze mensen ook buitenruimte hebben ? 

 

Wat zijn dan de bedenkingen die de bloemvelders hebben? 

 

Ten eerste, het plotselinge opdoemen van de 53 sociale appartementen is strijdig met het 

bestemmingsplan en ook niet in de geest van het destijds ter inzage gelegde bestemmingsplan, waar 

de 53 sociale huurappartementen toen nog niet in stonden. 

ten tweede, de concentratie van de kabouterwoningen in die verhoudingen als boven omschreven. 



Wie verzint het om 21% van de woningen op 1% van het parkoppervlak te bouwen. sociaal is dat niet 

coherent en het gaat problemen veroorzaken zoals het Haarlems Dagblad van 26 januari 2022 die 

omschrijft. 

ten derde, bij uitvoering van dit deel van het plan krijgen Bloemvelders overlast waar het de 

veiligheid betreft. Zie ook het artikel hierover in het Haarlems dagblad van 26 januari 2022. 

Ten vierde, krijgen Bloemvelders te maken met aanzienlijke kosten die gemaakt moeten worden voor 

een hekwerk/beplanting  tussen beide percelen om de veiligheid en privacy te waarborgen. 

Ten vijfde,zijn de plannen strijdig met de monumentenwet. 

Ten zesde,  Er is strijdigheid met de beginselen van behoorlijk bestuur indien de gemeente sociale 

woningbouw op deze manier faciliteert. 

 

Op of rond 24 januari 2022 zijn er 63 brieven ingestuurd aan B&W Bloemendaal over dit onderwerp. 

Ook is  dit plan door een gezaghebbend lid van het kwaliteitsteam afgewezen. De vraag is of de 

wethouder en de raad de bezwaren en het negatieve advies van het kwaliteitsteam serieus nemen 

en zich niet ondergeschikt maken aan de zakelijke belangen van een roekeloze ontwikkelaar. 

Wij als 63 Bloemvelders en directe buren doen een klemmend beroep op u om de huidige plannen 

om 21% van de woningen op slechts 1% van het park rondom de Watertoren te proppen af te wijzen. 

Er zijn toch betere oplossingen te bedenken. 

 

Met vr gr  namens de Bloemvelders 

 


