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Kort Zakelijk Verslag van de Inspraak 

tijdens de Beeldvormende Avond van de Gemeenteraad van Bloemendaal 

op 7 september 2017 

 

Voor het inspreken hebben zich drie inwoners gemeld. De heer De Jong namens de Stichting 

Schapenduinen en twee insprekers op persoonlijke titel. De insprekers op persoonlijke titel zijn 

geanonimiseerd met het oog op hun privacy. Achter de insprekers staat het onderwerp vermeld 

waarover zij inspreken. 

 

Jan de Jong/Stichting Schapenduinen – 2e reparatieplan Bestemmingsplan Bloemendaal 

2012/lichtmasten (geagendeerd voor de commissie Grondgebied op 12 september 2017) 

De heer De Jong is omwonende van de complex van de Hockeyclub Bloemendaal (hierna: HCB). Hij is 

van mening dat het plaatsen van lichtmasten bij de velden 3 en 4 van HCB in strijd is met in het 

verleden gemaakte afspraken tussen HCB, omwonenden en gemeente. Hij brengt naar voren dat 

verdere uitbreiding van het terrein van de club en het gebruik daarvan, ten koste zal gaan van het 

natuurschoon en de natuurwaarden in het gebied. Hij wijst erop dat diverse onderzoeken zijn 

verschenen die het plaatsen van lichtmasten met het oog op die natuurwaarden in het algemeen en 

de aanwezigheid van vleermuizen sterk ontraden. Hij maakt melding van het verstoren van 

vleermuizen in het gebied door het vernielen van een boom. 

Spreker herhaalt zijn voorstel om onder leiding van de nieuwe burgemeester van Bloemendaal en de 

aanstaande nieuwe voorzitter van HCB het gesprek over de ontwikkelingen van en rond de club 

(opnieuw) te voeren.  

 

Inspreker 2 – 2e reparatieplan Bestemmingsplan Bloemendaal 2012/lichtmasten (geagendeerd 

voor de commissie Grondgebied op 12 september 2017) 

Inspreker 2 is opgegroeid naast de velden van HCB. Hij stelt dat de discussie over lichtmasten al 40 

jaar wordt gevoerd, waarbij omwonenden zich coöperatief hebben opgesteld, maar ook steeds hun 

bezwaren tegen lichtmasten naar voren hebben gebracht. Volgens spreker zijn er tussen gemeente, 

HCB en omwonenden duidelijke afspraken gemaakt, waarmee het voorstel om lichtmasten mogelijk 

te maken in strijd is. Hij stelt dat de gemeente altijd partij is, als overheid en als eigenaar van de 

velden. Wanneer de gemeente handelt in strijd met gemaakte afspraken, kan er volgens spreker 

geen vertrouwen zijn in het college van B&W. Datzelfde geldt ten aanzien van de voorzitter van HCB, 

die zich volgens spreker evenmin aan de afspraken houdt. Spreker eindigt zijn betoog met de stelling 

dat de ambitie om een bloeiende topclub te zijn, niet kan worden ingepast op de huidige locatie van 

HCB. Hij bepleit het maken van een lange termijn visie, waarbij groei op andere locaties ook in 

ogenschouw zou moeten worden genomen. 

 

Inspreker 3 - 2e reparatieplan Bestemmingsplan Bloemendaal 2012/lichtmasten (geagendeerd 

voor de commissie Grondgebied op 12 september 2017) 

Inspreker 3 sluit zich aan bij de vorige sprekers. Hij brengt bovendien naar voren dat bij het besluit 

inzake lichtmasten ook oog moet zijn voor de omgeving. Het betreft een woongebied met lanen 

zonder parkeerplaatsen. De uitbreiding van HCB en Openluchttheater Caprera maakt dat het erg 

druk is et auto’s e  zet de verkeersveiligheid o der druk. Daar aast stelt spreker de vraag aa  de 
orde voor wie nu eigenlijk uitgebreid wordt. Is de capaciteit wel nodig? En als die nodig is, moet dat 

allemaal op het terrein van HCB? Volgens spreker is de locatie niet geschikt voor uitbreiding. Hij 

roept de gemeenteraad op geen lichtmasten mogelijk te maken langs de velden 3 en 4 van HCB. 
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Hierna gaan de gemeenteraadsleden Roos, Van Stralen, Faber, Boeijink en Harder, het 

duocommissielid Koster en wethouder Kruiswijk in gesprek met de insprekers en andere 

aanwezigen. In dat gesprek herhalen de insprekers hun standpunt, waarbij de heer De Jong tevens 

zijn aanbod herhaalt om inning van de dwangsom op te schorten wanneer het komt tot een gesprek 

onder leiding van de nieuwe burgemeester van Bloemendaal en de aanstaande nieuwe voorzitter 

van HCB over de ontwikkelingen van en rond de club. Desgevraagd geeft de voorzitter van HCB aan 

dat wat hem betreft helemaal niet zulke heldere afspraken zijn gemaakt in het verleden. Hij verwijst 

tevens naar het gewijzigde beleid van de gemeente om de gebruiksmogelijkheden van 

kunstgrasvelden te vergroten door het plaatsen van lichtmasten. Spreker is van mening dat het 

proces tot op heden zorgvuldig is verlopen. Hij verklaart bereid te zijn met omwonenden en 

gemeente in gesprek te gaan, maar dringt tevens aan op een besluit van de gemeenteraad inzake de 

lichtmasten. De heer Kruiswijk zegt blij te zijn met een bredere discussie en wil daaraan graag 

deelnemen. Tegelijk wijst hij erop dat het college met zijn voorstel niets anders doet dan het beleid 

van de gemeente uitvoeren. 

 

Jan Hoek, griffier van de Gemeenteraad van Bloemendaal 

 


