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Kort Zakelijk Verslag van de Inspraak tijdens de Beeldvormende Avond van de 

Gemeenteraad van Bloemendaal op 14 juni 2018 

 

Voor het inspreken hebben zich 2 insprekers gemeld. Beiden spreken in over onderwerpen die voor de 

vergadering van de commissie Grondgebied van 19 juni geagendeerd zijn. Het gaat om: 

- Dhr. R. Vermeulen over bestemmingsplan Wildhoef  

- Dhr. J.H. Slewe over verklaring van geen bedenkingen weigering woonhuis Elswoutshoek 

 

De heer Vermeulen spreekt over het bestemmingsplan Donkerelaan 285. Vanaf de Krullenlaan is er 

een doorsteek naar het zorgcentrum Wildhoef. Deze toegang is met een hek afgesloten en wordt op 

dit moment voornamelijk gebruikt door leveranciers en personeel. Het betreft geen doorgaande 

route over het terrein. 

In de nieuwe situatie op het terrein van het zorgcentrum wordt dit wel een doorgaande route die 

langs de parkeerplekken loopt. Op die manier wordt de toegang vanaf de Krullenweg extra belast. De 

heer Vermeulen verwacht dan overlast voor de bewoners langs de toegangsweg bij de Krullenlaan. 

De heer Vermeulen heeft een idee over een oplossing en zal deze aan de doen toekomen 

De heer J.H. Slewe geeft, voordat de verklaring van geen bedenkingen in de commissie Grondgebied 

behandeld wordt, de een nadere toelichting op zijn visie op het onderwerp en een aantal zaken 

nader toelichten. 

Hij doet een klemmend beroep op de aanwezigen om  de Verklaring van geen bedenkingen m.b.t. 

het woonhuis, zoals die komende dinsdag in de commissie Grondgebied wordt behandeld, te laten 

passeren. 

De heer Slewe schetst een beeld van de gang van zaken van de afgelopen 9 jaar. Hij geeft aan altijd 

gestreefd te hebben naar een totaalplan voor het landgoed. Dit in zo goed mogelijk overleg met de 

gemeente. 

Dit heeft geleid tot verschillende plannen, maar hij heeft nooit overeenkomst bereikt met de 

gemeente. Hij betreurt dit zeer, ook vanwege de door hem gedane investeringen. 

De heer Slewe meld vervolgens dat hij de laatste tijd niet of nauwelijks contact kan krijgen met het 

college. Ook mist hij een contactpersoon binnen het ambtelijk apparaat. 

 

De voorzitter concludeert om 20.30 uur dat de tijd oor het punt burgers aan het oord  erstreken 
is.  Gezien het aard en voortgang van het gesprek stelt hij voor om verder te gaan met dit onderwerp.  

Een gedeelte van de aanwezigen vertrekt naar de beeldvormende bijeenkomst.  

Het gesprek wordt verder voortgezet. 

Er wordt onder meer besproken welke rol externe partijen zoals Staatsbosbeheer en Rijksdienst voor 

het Cultureel Erfgoed in het proces hebben gespeeld. 

Tenslotte wordt er gesproken over hoe verder. Hiervoor is geen eensluidend beeld bij de 

aanwezigen. 

De heer Slewe zal enkele documenten aan de raad sturen ter onderbouwing van zaken die hij deze 

avond stelde. 

 

Om circa 21.30 uur sluit de voorzitter de vergadering. 

 


