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Kort Zakelijk Verslag Beeldvormende Avond 6 september 2018 

20.00 uur – 20.40 uur 

De heer Harder (vz) heet aanwezigen welkom en geeft een inleiding over Burger aan het woord. 

De heer Reitsma, over Bijduinhof, hotelplannen 

De heer Reitsma geeft aan mede namens de buurtbewoners te spreken. Hij brengt zijn bezwaren 

naar voren tegen de muur van Bijduinhof. Oorsponkelijk zou deze muur aflopen, maar dat is nu niet 

het geval waardoor het uitzicht wordt verstoord. De muur is grotendeels illegaal gebouwd en moet 

daarom worden afgebroken of worden verlaagd en worden voorzien van gevelstenen(baksteen). 

Indien er onduidelijkheden in het bestemmingsplan staan, moeten die worden aangepast.  

Over de hotelplannen aan de Bloemendaalseweg 333 brengt de heer Reitsma zijn zorgen naar voren. 

De hotelplannen moeten worden tegengehouden door een horecastop. Er is sprake van 

geluidsoverlast, parkeerdruk en gebruik van drank en drugs. Het vergunningentraject ligt bij het 

college. De buurtbewoners vinden het tijd dat de gemeente opkomt voor de bewoners in plaats van 

externe personen/ bedrijven die economisch belang najagen. 

Diverse raadsleden en duo commissieleden stellen vragen en krijgen daarop een antwoord van de 

inspreker. 

De heer Eldering, over Bijduinhof, hotelplannen 

De heer Eldering vult het betoog van de heer Reitsma aan en vertelt over horeca categorieën 

waarbinnen het hotel valt. Hij is bezig met een onderzoek en verdiept zich daar verder in.  

De heer Eldering geeft aan de muur van Bijduinhof lelijk te vinden omdat deze niet aflopend is zoals 

afgesproken. Op twee plekken is er volgens de heer Eldering sprake van een dwangsom van de 

gemeente van 5000 euro per maand. Daar gebeurt volgens de heer Eldering niks mee, eerst wordt 

gewacht op de uitspraak van de Raad van State. 

Diverse raadsleden en duo commissieleden stellen vragen en krijgen daarop een antwoord van de 

inspreker. 

De heer Valster (Stichting Blekersveld Groen io), over (sociale) woningen op Blekersveld 

De heer Valster geeft aan ook namens de buurtbewoners te spreken. Hoewel de bewoners dat graag 

wilden, is dit stuk groen nooit opengesteld voor publiek. De heer Valster vertelt over de brief die zij 

in 2016 hebben ontvangen met daarop de aankondiging van de mogelijke bouw van 15 tot 45 

woningen. Voor de verkiezingen van 2018 lag er een plan klaar waarin het aantal woningen was 

uitgebreid tot 100. Een meerderheid van de commissie vond de concept Woonvisie toen niet rijp 

voor behandeling. Toch is in kwartaalbrief 3 implementatie omgevingsvisie te lezen dat het project 

door Binnenlandse Zaken is aangewezen als project in het kader van de Crisis en Herstelwet. Er staat 

volgens de heer Valster in dat deze inbreidingslocatie door de gemeenteraad is aangewezen voor de 

realisatie van sociale woningbouw. Het college zou de minister hierover niet juist hebben 

geïnformeerd. De aangekondigde burgerparticipatie heeft volgens de heer Valster nooit 

plaatsgevonden. De heer Valster roept op om de bouwplannen te stoppen en is van mening dat er 

spelletjes worden gespeeld met de burgers. 

Diverse raadsleden en duo commissieleden stellen vragen en krijgen daarop een antwoord van de 

inspreker. De heer Brussaard geeft aan hier dinsdag op terug te komen in de commissie grondgebied. 
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De heer Van Loon, over (sociale) woningen op Blekersveld 

De heer Van Loon woont op een bovenetage en heeft zicht op het Blekersveld. De heer Van Loon 

vertelt dat de gemeente van mening is dat het stuk grond geen landschappelijke waarde heeft en 

geen onderdeel uitmaakt van een natuurgebied. De heer Van Loon vindt dat het een mooi stukje 

landschap is en wijst op de website www.blekersveldpark.jouwweb.nl. Er is wel sprake van 

achterstallig onderhoud. In het kwetsbare gebied dichtbij de drukke randweg zou het gekoesterd 

moeten worden. Als de woonplannen doorgang zouden vinden, zou het woongenot van de heer Van 

Loon daar onder lijden. 

Diverse raadsleden en duo commissieleden stellen vragen en krijgen daarop een antwoord van de 

inspreker.  

De heer Bakker (secretaris van de VBBS), over de Buurtbus 

De heer Bakker heeft een notitie opgesteld die is toegezonden aan de commissie Grondgebied. De 

Vereniging Buurtbus Bloemendaal Santpoort heeft meerdere keren bij de gemeente de 

weginfrastructuur aangekaart waar buurtbus lijn 481 mee te maken heeft. Het gaat om hoge 

drempels in de weg, het aanpassen/ verbeteren van diverse haltes en het aanpakken van ongewenst 

parkeergedrag bij enkele haltes. Er staat op 11 september in de commissie Grondgebied een 

collegebrief geagendeerd over OV-haltes. De VVBS wil aanvullende informatie geven. Het blijkt dat 

geen van de haltes van de buurtbus voldoet aan de eisen. 

Na aandringen is een aantal drempels verlaagd. Maar de drempels in de Zuider Stationsweg in 

Bloemendaal zijn niet verlaagd, waardoor de buurtbus via de Vijverweg rijdt. Daar is regelmatig 

oponthoud wegens bouwactiviteiten. Er zijn nog andere ergernissen die vragen om een oplossing. 

Die hebben vooral betrekking op de haltes station Overveen, station Bloemendaal en gemeentehuis 

Bloemendaal. De VBBS heeft voor deze ergernissen oplossingen gevonden en vraagt om het 

uitvoeren van deze wensen. Een compliment aan de gemeente: het stallen is goed geregeld. 

Diverse raadsleden en duo commissieleden stellen vragen en krijgen daarop een antwoord van de 

inspreker.  

De heer Van Manen, over vuurwerk 

De heer Van Manen vertelt over de problematiek met vuurwerk rond de jaarwisseling. De heer Van 

Manen deelt een kaartje uit met daarop de locaties waar op dit moment vuurwerk mag worden 

afgestoken en wijst erop dat niet goed gehandhaafd wordt. Op veel meer plekken wordt vuurwerk 

afgestoken. De oplossing die de heer Van Manen naar voren wil brengen, is aan de ene kant een 

totaal verbod op ongeorganiseerd afsteken van consumentenvuurwerk in de gemeente en aan de 

andere kant de mogelijkheid dat een vereniging van inwoners een gecontroleerde vuurwerkshow 

organiseert. De gemeente zou dan moeten bepalen dat daarvoor een vergunning noodzakelijk is. Die 

vergunning moet door een vereniging worden aangevraagd, met een geëigende locatie, met 

toestemming van de grondeigenaar, met voldoende ruimte voor auto´s, fietsen en toeschouwers, en 

met voldoende leden om achteraf de rommel op te ruimen. De gemeente moet dan wel tevens de 

huidige eisen handhaven: geen kans op gevaar, schade of overlast, en dus ook op een afstand van 

150 meter van de rietgedekte huizen. 

Griffie, 7 september 2018 

http://www.blekersveldpark.jouwweb.nl/

