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Kort Zakelijk Verslag van de Inspraak 

tijdens de Beeldvormende Avond van de Gemeenteraad van Bloemendaal 

op 30 november 2017 

 

Voor het inspreken hebben zich negen inwoners gemeld. Namens de Stichting Vrienden van 

Middenduin de heer Prins over de Sportnota, namens Golfclub Marienweide Mans Lamers over 

parkeerproblemen bij Golfclub Marienweide, namens Beachclub Fuel Danny Kroonstuiver over 

parkeertarieven. En diverse insprekers op persoonlijke titel over Landje Van Riessen/ Bispinckpark: 

mevrouw Wierts, de heer Spek, de heer Van Neerijnen, de heer Bik, mevrouw Loerts en de heer Knuijt. 

 

Ed Prins/ Stichting Vrienden van Middenduin – Sportnota 

De heer Prins roept op om de sportactiviteiten niet nog meer ten koste van het algemeen belang te 

laten gaan. Bijvoorbeeld bij Tennisvereniging WOC is er sprake van uitbreiding met vier tennisbanen 

en verlichting. Het behoud van het nationale park zou wat betreft de heer Prins de voorkeur hebben 

gehad. Tevergeefs heeft hij het college verzocht geen toestemming te geven voor de uitbreidingen. 

De heer Westphal (D66) en de heer Faber (GroenLinks) stellen verhelderende vragen die de heer 

Prins beantwoordt. Wethouder Heijink geeft aan de opmerkingen met betrekking op de Sportnota 

mee te nemen; over een paar maanden ligt er een voorstel van het college. 

 

Mans Lamers/ Golfclub Marienweide – Parkeerproblemen bij Golfclub Marienweide 

Mevrouw Lamers schetst de ontstaansgeschiedenis van Golfclub Marienweide waarvan ze voorzitter 

is. De gewenste eigen grote baan is er vooralsnog niet. Om die reden zijn het vooral beginners en 

ouderen die kiezen voor de golfclub. Zij zou graag zien dat geparkeerd kan worden op de 

Boekenroodeweg. Ze krijgt te horen dat dat niet mag, maar op grond van welke juridische basis zou 

dat niet mogen? Het gaat om openbare weg. De heer Burger (CDA), de heer Brussaard (VVD) en de 

heer Bolkestein (VVD) stellen verhelderende vragen die mevrouw Lamers beantwoordt. Wethouder 

Heijink geeft aan dat zich rondom Boekenroodeweg diverse andere verenigingen bevinden. De 

belemmering is dat buren hebben aangegeven bezwaar te zullen maken. 

 

Danny Kroonstuiver/ Beachclub Fuel - Parkeertarieven 

De heer Kroonstuiver geeft aan dat hij op 21 november jl. een brief heeft ontvangen waarin staat dat 

een tariefswijziging niet wordt doorgevoerd. Hij acht het oneerlijk dat er sprake is van een zomer- en 

wintertarief. De opbrengst is volgens de heer Kroonstuiver het zelfde bij beide tarieven. De discussie 

over de heffing van BTW en vennootschapsbelasting staat er los van. De BTW betreft 21%. Als er 

zakelijker gewerkt gaat worden, geldt ook de vennootschapsbelasting van 35%. Het gaat om 2016 

licht wethouder Heijink toe. De heer Koster (PvdA), de heer Faber (GroenLinks), de heer Bolkestein 

(VVD), de heer Barendregt (Liberaal Bloemendaal) en mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal) stellen 

verhelderende vragen die de heer Kroonstuiver beantwoordt. Wethouder Heijink reageert. Er is 

discussie over de vraag of het klopt dat de opbrengst hetzelfde is bij beide tarieven. Ook wordt 

gevraagd of er nu dan niet zakelijk gehandeld wordt? In hoeverre zijn de data voor het zomertarief 

reëel? Hoe heeft Zandvoort een en ander geregeld? 

 

Mevrouw Wierts – Landje Van Riessen/ Bispinckpark 

Mevrouw Wierts spreekt zich ervoor uit om Landje Van Riessen groen te houden. Ook wijst ze op 

verschillende fouten die de gemeente volgens haar heeft gemaakt aangaande deze kwestie. Ze wil 

niet nog meer pijnpunten hoeven noemen. Ze vraagt zich af of er schuldbesef is bij de politieke 

partijen. 
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De heer Spek - Landje Van Riessen/ Bispinckpark 

De heer Spek is tegen de plannen om zes sociale woningen neer te zetten op deze plek. Het heeft 

een negatief effect op de dure woningen er omheen. Als de plannen doorgaan zal dat de gemeente 

volgens hem veel geld kosten door vooral de planschade. Dat terwijl het alternatieve plan van de 

omwonenden 1,4 miljoen euro oplevert. De heer Spek ervaart nu een stilte vanuit de gemeente. 

 

De heer Van Neerijnen - Landje Van Riessen/ Bispinckpark 

De heer Van Neerijnen geeft een weergave van de verschillende avonden waar hij bij is geweest over 

dit onderwerp. Ook hij wijst op het plan van de omwonenden dat 1,43 miljoen euro oplevert. De 

heer Van Neerijnen steunt het plan van de gemeente niet, onder andere vanwege de 

waterproblemen die het met zich meebrengt. 

 

De heer Bik - Landje Van Riessen/ Bispinckpark 

De heer Bik spreekt zich uit tegen de plannen met sociale woningbouw. Vooral vanwege het verlies 

van de landschappelijke waarde. Hij zegt te spreken namens 70 omwonenden. Het plan van de 

gemeente kost volgens hem veel geld. Net als zijn voorgangers vertelt de heer Bik over de verwachte 

wateroverlast en de WOZ waarde die zal dalen. De heer Bik geeft aan daar geen sociale woningbouw 

te willen hebben, maar wel verantwoordelijkheid te willen nemen. 

 

Mevrouw Loerts - Landje Van Riessen/ Bispinckpark 

Mevrouw Loerts schetst tegenstrijdige signalen die ze vanuit de gemeente heeft ontvangen 

waardoor ze zegt geen vertrouwen meer te hebben in het gemeentebestuur. Ook wijst ze op de 

verkeersveiligheid die volgens haar zal afnemen als de plannen van de gemeente doorgaan. Vooral 

bij de Josephschool. Net als meerdere insprekers noemt ze de wateroverlast als een probleem. 

 

De heer Knuijt - Landje Van Riessen/ Bispinckpark 

De heer Knuijt heeft al meerdere keren ingesproken. De huidige ruimtelijke kwaliteit gaat volgens 

hem verloren als de plannen van de gemeente doorgaan. Dat terwijl de omwonenden meerdere 

goede alternatieven naar voren hebben gebracht. De modellen M en L hebben veel draagvlak; 

volgens de heer Knuijt worden ze door 75% van de omwonenden gedragen. Beide zijn volgens de 

heer Knuijt niet gehonoreerd door de wethouder. De heer Knuijt geeft aan dat hij meerdere keren 

namens de omwonenden bij de wethouder is geweest maar dat hij het gevoel heeft dat hij niet 

welkom is. De heer Knuijt roept het college op een besluit te nemen en een visie te geven. 

 

De heer Bolkestein (VVD), de heer Brussaard (VVD), de heer Faber (GroenLinks), de heer Westphal 

(D66) de heer Koster (PvdA), de heer Burger (CDA), mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal) en de 

heer Heukels (Liberaal Bloemendaal) stellen verhelderende vragen die de insprekers beantwoorden.  

 

Wethouder Kruijswijk reageert. Volgens hem heeft het college nog geen keuze gemaakt. De 

wethouder geeft een weergave van de criteria die het college meeweegt. Het blijkt overal lastig om 

sociale woningbouw te realiseren. Het college zal binnenkort een besluit nemen. Wethouder 

Kruijswijk wijst er op dat het hele plan te vinden is op de website. Mevrouw Roos (Hart voor 

Bloemendaal) roept het college op om dit onderwerp voor te leggen aan de raad voordat het college 

een besluit neemt. 

 

Jasmijn Witte, Commissiegriffier/ Plaatsvervangend Griffier Bloemendaal 

 


