
Beste leden van de Gemeente Raad Bloemendaal 

Mijn naam is Marjolijne Bosma 

Ik ben ondernemer en eigenaar van Parfumerie Drogisterij Bosma in Bloemendaal. Hier ben ik 10 jaar 

geleden gestart en recentelijk verhuisd naar een groter pand schuin tegenover AH.  

Ik zit ongeveer 6 jaar  in het bestuur van de Ondernemers vereniging Bloemendaal 

Als bestuur van de vereniging zijn wij al vijf jaar bezig om de Bloemendaalseweg te her inrichten. In 

2016 is dit toegezegd, maar nooit van de grond gekomen? 

Afgelopen week Hebben Ad Liefting de voorzitter vd ondernemers vereniging en ikzelf in de media 

opgezocht omdat wij van mening zijn dat de Bloemendaalseweg zo spoedig mogelijk op de schop 

moet. Dit kan zo niet langer. 

Gelukkig heeft de partij hart voor Bloemendaal vanavond de winkelstraat van Bloemendaal op de 

agenda gezet. Dank u wel daarvoor. 

 

Laat ik beginnen met: 

Het kan zo niet langer….. 

De Bloemendaalseweg , De winkelstraat van Bloemendaal, De straat waar de mensen uit de 

Gemeente hun dagelijkse boodschappen doen is compleet verwaarloosd. Zit vol met kuilen. Oneffen 

wegdek IS GEVAARLIJK. Om te lopen…… 

Gevaarlijk om te Fietsen…….. 

Laat ik u mee nemen naar het verhaal van mevr E….. 

Zij is in de eerste week van 2022 gevallen op straat, gestruikeld. Naar het ziekenhuis gebracht. Op dit 

moment is zij aan het revalideren. Zij kan niet naar huis omdat de schade te groot is… de verwachting 
is dat zij de tweede week van februari weer naar huis kan. Mevr E  haar kinderen en kleinkinderen 

zijn opgegroeid in Bloemendaal. Zij woont hier al heel haar leven. 

Zo zijn er talloze verhalen van ouderen en jongere mensen die een ongeluk (je) hebben meegemaakt 

in onze winkelstraat. Ik als drogist heb al menig pleister geplakt en glaasje water gegeven aan 

geschrokken mensen. 

Nu heb ik het alleen nog maar over de bestrating…. Ook de rijbaan en de inrichting moeten snel 

worden aangepakt. Ik durf niet met mijn kinderen op de fiets door de winkelstraat te fietsen. Dit is 

echt levensgevaarlijk. 

Beste leden van de raad ik vraag u daarom met spoed  

1. 

( graag dit kwartaal) geld vrij te maken om de winkelstraat opnieuw te bestraten. Dit voor uiterlijk 

eind maart 2022 ook te realiseren.  Te zorgen dat het weer veilig lopen en winkelen is in ons 

winkelgebied. Geen plassen, verzakkingen, losliggende stenen meer… 

2. opdracht te geven om de winkelstaat opnieuw in te richten en hierbij nauw samen te werken met 

de ondernemersvereniging Bloemendaal. Dit uiterlijk voor einde van dit jaar te realiseren. 



Ik roep u allen op  Te laten zien dat u trots op uw gemeente bent. Trots Op die mooie winkelstraat, 

waar al die speciaal zaken zitten, Waar de klant nog koning is, waar de gezellige bloemenmanden 

hangen.  

Gaat u eens in de Cornelis Schuijt kijken in Amsterdam…… Daar is Amsterdam Trots op.  

Kijk eens naar de mooie versiering, de gladde straten. Iedere weggebruiker heeft hier zijn eigen 

veilige plek in de winkelstraat….. 

De rijkste gemeente van Nederland Bloemendaal zou naar mijn inziens dezelfde allure en veiligheid 

moeten hebben voor hun inwoners! Maar voor de toeristen en mensen die van buitenaf ons mooie 

Bloemendaal komen bezoeken. Ons winkelgebied zou de TROTS van Noord Holland moeten zijn….. 

De ondernemers van de Bloemendaalseweg nodigen u van Harte uit om uw Trots en uw gevoel te 

laten spreken. 

Geef de inwoners van Bloemendaal een winkelgebied wat zij verdient. Maak het veilig en 

overzichtelijk………  

Maak de Bloemendalers Blij…..en niet Kreupel!!!!!! 

 

DOE HET SNEL 

Dank u wel voor uw aandacht… 

 

Tot snel in onze mooie Winkelstraat Bloemendaal Dorp 


