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Fractie Stuk Onderwerp Motivering 

HvB A22, zie 

HIER 

Brief van inwoner inzake 

verkeersveiligheid 

Binnenweg 

Bennebroek 

Wij willen de verkeersveiligheid bespreken die 

deze inwoner aan de orde stelt in zijn brief. Hij 

komt met verschillende suggesties om de 

veiligheid te verbeteren en wij willen dit graag 

bespreken in combinatie met het VCP teneinde 

te bespreken of er een nieuw VCP moet 

worden vastgesteld met het oog nieuwe 

ontwikkelingen in het verkeer in onze 

gemeente. Verkeersveiligheid, 

verkeerscirculatie zijn voor inwoners van groot 

belang. 

HvB A21, zie 

HIER 

Brief van inwoner inzake 

overlast verlichting 

sportvelden 

Bennebroek 

Verlichting op 18 meter hoge lichtmasten zorgt 

voor verstoring van de leefomgeving van 

omwonenden en is schadelijk voor dieren. Wij 

willen bespreken de inhoud van deze brief 

waarin de inwoner mogelijkheden aankaart om 

de nadelige effecten van verlichting aan te 

passen waardoor deze minder ernstig zijn. Ook 

willen we in dit verband de sportnota 

bespreken en het beleid van de gemeente mbt 

verlichting en bestemmingsplan Bennebroek 

ivm Bloemendaal alsmede vergunningsbeleid 

en handhaving van milieunormen. 

HvB A9, zie 

HIER 

Technische vragen HvB 

inzake bomenplan en park 

Vogelenzang 

We willen A9 agenderen. Dit ivm de motie die 

is aangenomen waarin staat dat de duinenrij 

langs de Leidsevaart niet mag worden 

afgegraven en de plannen die de SVE groep 

heeft waaruit blijkt dat er wel wordt gegraven 

in het duin.  

 

HvB C14, zie 

HIER 

Brief programma 

voorzieningen huisvesting 

onderwijs 2023 

Hart voor Bloemendaal wil C14 agenderen 

omdat hierin staat dat het IHP is vastgesteld en 

de raad dat nummer heeft gedaan. Belangrijk is 

dat het college dit nu heeft ingetrokken en met 

een jaarlijks plan komt per school. Wat zijn de 

financiële gevolgen voor de korte en lange 

termijn? Wat heeft dit voor organisatorische 

gevolgen voor de scholen? Worden 

investeringen uitgesteld? Hoe wordt de raad 

hierin betrokken?  Er staat een duurzaam IHP, 

maar was het vervallen IHP dan niet duurzaam? 

Waarom is dit niet eerder gemeld bij de 

begroting 2022 of bij de Kadernota?  

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A22a-brief-van-inwoner-inzake-verkeersveiligheid-Binnenweg-Bennebroek-geanonimiseerd-2022004267.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A21a-brief-inwoner-inzake-overlast-verlichting-sportvelden-Bennebroek-geanonimiseerd-2022004240.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A9-Technische-vragen-HvB-inzake-bomenplan-en-park-Vogelenzang-2022003940.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C14-Brieven-programma-voorzieningen-huisvestiging-onderwijs-2023-2022004127.pdf
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HvB A11, zie 

HIER 

Brief inzake Openbare weg 

Zomerzorgerlaan. 

 

 

Hart voor Bloemendaal wil A11 agenderen. Dit 

ivm het noodzakelijk te plegen herstel en 

onderhoud van de Zomerzorgerlaan, wat is de 

rol van de gemeente in deze kwestie, welke 

verantwoordelijkheid ligt bij de gemeente. Hoe 

zit het met mogelijke gevolgen van 

wateroverlast en het peil. Zijn er nog gevolgen 

van ingenomen standpunten voor een ander 

bouwproject (AH). Waar kunnen bewoners op 

rekenen als de bouwer niet overgaat tot 

herstel? En heeft de mediation ook gevolgen 

voor schadeherstel van de weg? Ligt er nog een 

verantwoordelijkheid bij nieuwe bewoners van 

het nieuw gebouwde appartementencomplex? 

Het gaat ons om inzicht te krijgen in wat daar 

momenteel speelt en of de aanvraag 

omgevingsvergunning ook ziet op terrein dat 

openbaar is, zie foto. Het terrein ligt achter het 

appartementencomplex en fungeerde als 

parkeerterrein. Gezien de verjaringstermijn is 

ook dit terrein openbaar geworden. Wat doet 

de gemeente? Gaat het college een 

omgevingsvergunning verlenen?  

Wat is precies aangevraagd oorspronkelijk bij 

de bouw? Is dit terrein hierin betrokken? 

Worden werkzaamheden hier illegaal 

uitgevoerd door de bouwer? Zie 

beantwoording brief. 

Bijlagen: foto’s, zie (2022004352) en 

(2022004254) 

 

 

HvB C3, zie HIER 

in 

combinatie 

met A3, zie 

HIER 

Brief van provincie over 

verkeersmaatregelen 

Zeeweg. 

 

Aanbiedingsbrief 

jaarstukken GR 

Bereikbaarheid. 

Wij vinden dat de provincie in overleg en 

samenwerking met de gemeente Bloemendaal 

nu vast maatregelen moet treffen om de 

Zeeweg veiliger te maken en niet te wachten 

tot 2028. Er zijn nu maatregelen te treffen die 

niet strijdig zijn met het groot onderhoud in 

2028 en dit willen we met de raad bespreken. 

De provincie is aan zet maar de gemeente ook, 

en ook zal dit onderdeel moeten worden van 

de plannen op korte termijn van de GR 

Bereikbaarheid. Er is sprake van urgentie. De 

Zeeweg is een dodenweg. Veel leed kan 

worden voorkomen door nu vast door te 

pakken. Vertraging betekent nog meer ernstige 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A11-brief-inzake-openbare-weg-Zomerzorgerlaan-2022003714.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Bijlage-verzoek-HvB-tot-agendering-C11-foto-1-2022004352.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Bijlage-verzoek-HvB-tot-agendering-C11-foto-2-2022004354.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C3-Brief-van-provincie-over-verkeersmaatregelen-Zeeweg-2022003623.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A3-Aanbiedingsbrief-jaarstukken-GR-Bereikbaarheid-2022003804.pdf
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ongevallen in het verkeer. Dat kunnen wij als 

gemeente niet over onze kant laten gaan.  

Bijlage: artikel in Haarlems dagblad, zie HIER 

 

 

 

HvB A5 en D1 , 

zie HIER en 

HIER 

Notitie bioloog inzake 

filmfestival problematiek 

van 

buitenplaats Elswout en 

beantwoording art 36 RvO 

vragen HvB inzake Elswout 

Mede nav het filmfestival op Elswout: het 

houden van evenementen op Elswout is in 

beperkte mate mogelijk. Wat zijn de condities 

waaronder festivals georganiseerd mogen 

worden? Hoe wordt dit vergunningstechnisch 

geregeld door de gemeente? Betrekt de 

gemeente wel of niet de provincie hierin?  De 

positie van Caprera: Is sprake van oneigenlijke 

of ongewenste concurrentie? De APV spreekt 

alleen over de leefomgeving en verstoring 

daarvan voor mensen maar niet voor dieren als 

het over evenementen vergunningen gaat. Is 

het wenselijk ook de APV aan te passen op dat 

punt om Natura 2000 en dieren die daar leven 

beter te beschermen? 

GrL C14 en 

C15, zie 

HIER en 

HIER 

Brief programma 

voorzieningen huisvesting 

onderwijs 2023 en 

uitvoering gemeentelijk 

deel Nationaal Programma 

Onderwijs 

Graag willen wij de stukken C14 en C15 over 

resp. onderwijshuisvesting en het nationaal 

plan onderwijs bespreken in de des betreffende 

commissie(s). 

    

    

 

https://www.haarlemsdagblad.nl/cnt/dmf20220927_66169528/automobilist-gewond-bij-crash-in-overveen-traumahelikopter-vliegt-uit
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A5a-Notitie-bioloog-inzake-filmfestival-problematiek-van-buitenplaats-Elswout-geanonimisee-2022003918.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/D1-Beantwoording-art-36-RvO-vragen-HvB-inzake-Elswout-2022003845.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C14-Brieven-programma-voorzieningen-huisvestiging-onderwijs-2023-2022004127.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C15-Uitvoering-gemeentelijk-deel-Nationaal-Programma-Onderwijs-NPO-2022004152.pdf

