
Vragen voor het Vragenhalfuur 3 februari 2022 

 

Door: de heer Burger (CDA) 

Over: Bijweglaan 

 

In de recente commissievergadering Grondgebied heeft het CDA vragen gesteld over de zeer slechte 

staat van trottoirs aan de Bijweglaan.  

Ook de VVD heeft over deze situatie opmerkingen gemaakt ('...kan het wat strakker...'). 

 

De gemeente was bekend met de gevaarlijke situatie en had zelf al herstelplannen door het 

vernieuwen van bomen en herstel van trottoirs. 

Echter onder druk van enkele omwonenden is de gemeente met haar werkzaamheden gestopt. 

In de commissievergadering noemde de wethouder het stoppen onder druk van omwonenden '...een 

optimale vorm van participatie...'. 

Eigenlijk wordt de raad teruggestuurd met '...wat wilt u nog meer...'. 

 

Is de wethouder het met het CDA eens dat de veiligheid prevaleert bij slecht toegankelijke trottoirs, 

die gevaarlijk zijn door losliggende en opgedrukte tegels naast blootliggende wortels? 

 

De wethouder heeft aangegeven graag de volgende collegeperiode weer in Bloemendaal aan de slag 

te willen gaan. 

Is het geen goed idee dat hij alsnog de zaag en schep ter hand neemt, de bomen rooit en vervangt 

door veilige kruiseiken en daarmee de trottoirs weer veilig toegankelijk maakt voor alle inwoners van 

de Bijweglaan? 

 

Door: de heer Burger (CDA) 

Over: Natuurnetwerk Nederland 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland heeft op 26 januari een concept-besluit genomen over het 

aanpassen van sommige grenzen. Het gaat nu om grensaanpassingen in Castricum, Oostelijke 

Vechtplassen, Waterland-Oost en Zuid-Kennemerland. 

Voor Zuid-Kennemerland betekent het concreet dat een deel van het gebied ten westen van 

Vogelenzang (zie het rode gebied op het kaartje) buiten het Natuurnetwerk Nederland zal vallen. De 

aanleiding is een ecologisch advies waaruit blijkt dat natuurontwikkeling op betreffende percelen 

onvoldoende bijdraagt aan de natuurdoelen in de regio. 

Voor de grondeigenaren in dit gebied is dat natuurlijk goed nieuws. Echter,  een groot deel van het 

gebied tussen Vogelenzang en Aerdenhout dreigt wel binnen het Natuurnetwerk Nederland te gaan 

vallen. Daarbinnen vallen Stal ’s Gravenweg en het land van een familie met een boerderij. 
De grensaanpassingen worden samen met alle verzoeken tot grensaanpassingen zes weken ter 

inzage gelegd. Dit is naar verwachting in maart. Tijdens de terinzagelegging kunnen zienswijzen bij 

Gedeputeerde Staten worden ingediend, waarna in de zomer een definitief besluit volgt. 

 

Onze vraag is of het College van B&W een zienswijze gaat indienen mede gelet op de uitspraak van 



de raad in een tweetal moties van 4-11-2021 waarin het college werd gevraagd actie te 

ondernemen? 

 

Door: mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal) 

Over: Ambtelijke fusie 

Diverse keren is het voorstel voor een bedrijfsfusie in de termijnagenda verschoven. Het gaat over 

een ambtelijke fusie tussen Bloemendaal en Heemstede waarbij Bloemendaal de taken overhevelt 

naar Heemstede, zoals ook in Zandvoort is gebeurd dat ambtelijk is opgegaan in Haarlem. Wat is de 

stand van zaken op dit moment, waarom wordt dit steeds verschoven, wat vindt het college hiervan, 

wat vindt de gemeentesecretaris? Worden er geen onomkeerbare stappen gezet voordat de raad is 

geraadpleegd? Bestaat er een ambtelijk stuk over deze bedrijfsfusie en zo ja, het verzoek dit stuk te 

verstrekken.  

 

Door: mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal) 

Over: Plan voor de Watertoren 

Gaat de ontwikkelaar SVE Group een nieuw plan maken voor de Watertoren en het programma 

sociale huur? Is het waar dat het kwaliteitsteam de plannen voor 54 studiootjes bij de Watertoren 

heeft afgewezen? Heeft de wethouder opdracht gegeven aan de projectontwikkelaar een nieuw plan 

te maken? 

 

 

 


