
Burgemeester Roest wil na aflopen ambtstermijn langer in Bloemendaal blijven. ’Ik zorg voor 
stabiliteit in deze gemeente’ 
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De Bloemendaalse burgemeester Elbert Roest, wiens ambtstermijn op 7 september van dit jaar 

afloopt, wil langer aanblijven. Dat zei hij zaterdagmiddag tijdens de nieuwjaarsreceptie van de 

gemeente in de Adventskerk in Aerdenhout. 

Roest (68) is bezig aan zijn eerste en, gezien zijn leeftijd, laatste ambtstermijn van zes jaar. Hij kan 

niet opgaan voor een volledige tweede termijn, zei hij. Dat staat zijn leeftijd niet toe. De D66-

burgemeester trad aan in 2017, nadat in korte tijd meerdere burgemeesters hun tanden hadden 

stukgebeten op de bouwruzie rond landgoed Elswoutshoek. 

Besluit 

Roest zegt dat het aan de gemeenteraad van Bloemendaal en de commissaris van de Koning is of hij 

een langere termijn krijgt. Die moeten daarover een besluit nemen. Een meerderheid van de 

negentien Bloemendaalse raadsleden moet de verlenging steunen. Roest: „Tegen hen die van 
mening zijn dat ik zorg voor stabiliteit, zou ik zeggen: pak die stabiliteit.” 

(Tekst gaat door onder de foto) 



 

Elbert Roest, burgemeester van Bloemendaal. 

Roest stelt dat hij de verantwoordelijkheid voor een stabiel bestuur in Bloemendaal graag langer wil 

dragen. Als hij vertrekt, komt er een nieuwe burgemeester voor zes jaar, of er wordt iemand als 

interim voor een kortere periode benoemd. 

Dat er na zijn afscheid automatisch iemand wordt gezocht voor de volle termijn van zes jaar, daarvan 

lijkt de burgemeester niet 100 procent overtuigd. Roest wilde zaterdag niet ingaan op de vraag of hij 



van het ministerie van Binnenlandse Zaken het signaal heeft gekregen dat er twijfels zijn over 

Bloemendaal als zelfstandige gemeente. Het politiek onrustige Bloemendaal kan in theorie 

aansluiting zoeken bij een gemeente zoals Heemstede. „Dat zijn vragen van een journalist.” 

Oorlogsvluchtelingen 

Roest roemde in zijn toespraak verder de ontvangst die de oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne het 

afgelopen jaar in de gemeente hebben gekregen. Bloemendalers vangen in hun eigen huizen zo’n 
130 Oekraïners op. Hetzelfde aantal heeft een dak boven het hoofd gekregen in Park Vogelenzang. 

„Een diepe buiging daarvoor”, aldus Roest. Voorheen liep de gemeente volgens hem achter met de 
opvang van vluchtelingen, maar vorig jaar is dat beeld positief bijgesteld. 

Voor de opvang van statushouders is het afgelopen jaar het oude verzorgingshuis Oldenhove in 

gereedheid gebracht. Er wonen al veel statushouders, maar de opvanglocatie, voor negentig 

statushouders en zestig andere urgent woningzoekenden, moet nog officieel worden geopend. Voor 

het openingsfeestje is staatssecretaris Eric van der Burg op woensdag 15 februari uitgenodigd. 

Roest deed zijn opzienbarende uitspraak dat hij een langere termijn wil op een drukbezochte 

nieuwjaarsbijeenkomst in de Adventskerk in Aerdenhout waar ongeveer honderdvijftig mensen op 

waren afgekomen. 

 


