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MOTIE: Verkoop woning Deken Zondaglaan 34 te Vogelenzang

Hart voor Bloemendaal, ...........

De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

2021003300

Raadsvoorstel2O2L0O2390 over verkoop Deken Zondaglaan 34 te Vogelenzang

Van:
Aan:

Corsanr:

Onderwerp:

De raad, in openbare vergadering bijeen op 11 november 2021,

Constaterende dat in de vergadering van de cie. Samenleving van 13 oktober jl. is geadviseerd dat het
voorstel tot verkoop Deken Zondaglaan 34 te Vogelenzang nog niet rijp is voor besluitvorming en dat de
wethouder heeft gezegd in het College te overleggen over "hoe verdef ';

Overwegend dat:
a. Tot op heden de raad nog geen mededeling heeft bereikt over "hoe verde/'- bijv. op basis van

een aangepast bod van de woningbouwcorporatie - terwijl duidelijkheíd gewenst is;

b. ln de commissie Samenleving diverse argumenten zijn genoemd waarom het collegevoorstel
nog niet rijp is voor besluitvorming;

c. Verkoop op de vrije markt een aanzienlijk hoger bedrag opbrengt dan het bod dat is uitgebracht
door de woningbouwcorporatie;

d. Het college heeft laten weten dat het niet bereid is de woning aan te houden;
e. Ten behoeve van voortvarende verdere actie door het College het thans zinvol wordt geacht te

bevestigen in welke richting de raad een oplossing ziet;

Verzoekt het Colleee:
Zo spoedig mogelijk de woning aan de Deken Zondaglaan 34 te Vogelenzang op de vrije markt te
verkopen aan de hoogste bieder.

lngediend door Hart voor Bloemendaal

z^
M Roos namens Hart voor Bloemendaal
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Motie vreemd aan de orde van de dag inzake het vaststellen van de Nota

hondenlosloopbeleid 2019 van Liberaal Bloemendaal, WD, ..

Gemeenteraad van 11 november 2027,

Constaterende dat:

- Het College voornemens is om de Nota hondenlosloopbeleid 2019 binnen

afzienbare tijd

ter inzage te leggen.

- Het hondenlosloopbeleid een Collegebevoegdheid is.

Overwegende dat:

- Er een unanieme motie is aangenomen om de nota hondenlosloopbeleid aan te
houden tot een beeldvormende avond.

- De leden van de Commissie Grondgebied van 12 oktober 202l vrijweleensluidend
waren in hun oordeel over de gewenste aanpassingen in de Nota hondenlosloopbeleid

2019.

Verzoekt:

Het hondenlosloopgebied in Park Brederode in de Nota te schrappen

- Het Wethouder van Gelukpark toe te voegen aan de hondenlosloopgebíeden in

Bloemendaal.

Voor het hondenlosloopbeleid in de gem een notitie voor de Raad voor te
bereiden en aan haar daarna voor te leggen.

Liberaal Bloemendaal VVD

l

corsanr. 2021003302
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Motie Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland :
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Bloemendaal
hou vastt

Van:
Aan:

Onderwerp:

Corsanr.:

(Zienswijze Bloemendaal t.a.v. de voorgestelde visie-aanpassingen)
GrL, PvdA,

De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal
Aanpassen bereikbaarheidsvisie
2021003304

De raad in openbare vergadering bijeen op donderdag 11 november 2021,

Constaterende dat:
7. De raden van Heemstede en Zandvoort wijzigingen wensen aan te brengen in de Bereikbaarheids-

visie Zuid-Kennemerland;
2. Het bestuur van de GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland ons via ons college (brief 2021002317)

heeft laten weten (2021002306) hoe zij deze wijzigingswensen in de visie wil verwerken en
3. hierover nog dit jaar de zienswijzen van de betrokken vier gemeenteraden verwacht en vervolgens
4. Deze aangepaste visie dan door het bestuur van de GR vervolgens aan deze raden zal worden

aangeboden ter besluitvorming;
5. N.a.v. de wensen van Heemstede en Zandvoort wordt door het GR-bestuur onder mee voorgesteld:

a. Te starten volwaardige verkeerskundige verkenning / haalbaarheids- en
alternatievenonderzoek voor de aansluiting Zeeweg-Randweg'; en

b. Vervanging van de 'prioriteiten-pyramide' (met hoge prioriteit voor niet-gemotoriseerd
verkeer en openbaar vervoer) door "lntegrale afweging van nieuwe investeringen"
(waarin alle vervoersmodaliteiten eenzelfde priorite¡t krijgen);

c. 'Heemstede-Aerdenhout' vervangen door 'lC-station Heemstede-Aerdenhout';

Overweqende dat:
1. Eerder onderzoek naar de haalbaarheid van nieuwe infrastructuur ten behoeve van een auto-

en/of busverbinding Zeeweg-Randweg (zie ook het Jaarplan 2017), heeft uitgewezen dat zowel
een aansluiting via het Westelijk Tuinbouwgebied als een verbinding via de Dompvloedslaan niet
realistisch is gelet op de negatieve gevolgen voor de leefbaarheid en/of financiën; overigens de
autobereikbaarheid van Zandvoort van belang is voor de inwoners van deze gemeente, maar de
bereikbaarheid voor toeristen en recreanten niet persé leidt tot dezelfde keuzes leidt als die voor
de inwoners van Zandvoort (zoals de F1 heeft laten zien waarbij het overgrote deel juist geen
gebruik maakte van de auto);

2. Het laten vervallen van de prioritering(s-pyramide)
a. een valse tegenstelling schept tussen 'prioriteren' en 'integraal afwegen' en zou kunnen

betekenen dat nu hogere prioriteit aan investeringen t.b.v. de auto beleid wordt;
b. lijkt minder goed aan te sluiten bij de doelen qua duurzaamheid en bereikbaarheid;

3. Het benadrukken van belang van het behoud lC-status voor station Heemstede wenselijk is, maar
dat gelet op de op 7-LL-2OL9 aangenomen motie 'Heropenen station Vogelenzang-Bennebroek'
daarbij wel de relatie gelegd moet worden tussen (behoud van) de lC-status van Heemstede-
Aerdenhout en de Bloemendaalse wens tot een nieuw station Vogelenzang-Bennebroek;

4. Het ook voor de gemeente Bloemendaal belangrijk blijft dat er regionale samenwerking m.b.t.
bereikbaarheidsonderwerpen (en -projecten) is op basis van een bereikbaarheidsvisie;

Besluit:
De bovengenoemde overwegingen (als zienswijze) in te brengen in het regionaal overleg; in het bijzonder:
- zinloosheid van een nieuw (vervolg)onderzoek naar een autoverbinding Randweg-Zeeweg;
- aandacht voor heropening station Vogelenzang-Bennebroek naast behoud lntercity-stops in Heemstede-
Aerdenhout.

lndieners

Groe PvdA,
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Motie vreemd aan de orde van de dag: Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland

Hart voor Bloemendaal, GroenLinks, PvdA, Liberaal Bloemendaal

de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Aanpassen bereikbaarheidsvisie n.a.v. brief GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

Van:

Aan:

Onderwerp

De raad in openbare vergadering bijeen op donderdag 11 november 2021,

Constaterende dat

De raden van Heemstede en Zandvoort wijzígingen wensen aan te brengen in de

Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland;
Het bestuur van de GR Bereikbaarheíd Zuid-Kennemerland in een brief dd. 9 juli 2021 een

aantal wijzigingsvoorstellen doet hoe de visie kan worden aangepasÇ

Deze wijzigingsvoorstellen aan de raad van Bloemendaal zijn voorgelegd;
Het bestuur van de GR het resultaat van de bespreking van de wijzigingsvoorstellen in de

raad zal verwerken in de visie;

De aangepaste visie door het bestuur van de GR vervolgens zal worden aangeboden om voor
te leggen aan de vier raden ter bespreking en besluitvorming over vaststelling.

Ovenuegende dat

Door de raad van Heemstede een wijzigíng is voorgesteld m.b.t. de 'aansluiting Zeeweg-

Randweg', nl. voor wat betreft de opties voor de verbinding Zeeweg-Randweg wil deze raad

een haalbaarheids- en alternatievenonderzoek opnemen in de Actieagenda;

Door de raad van Zandvoort eveneens een wijziging is voorgesteld m.b.t. de 'aansluiting
Zeeweg-Randweg' inhoudende dat in de visíe moet worden opgenomen het al lang

bestaande voornemen voor een volwaardige verkeerskundige verkenning naar deze

aansluiting die nog dit jaar (2O2L) moet starten;
Al eerder onderzoek is gedaan door de GR naar de haalbaarheid van nieuwe infrastructuur
ten behoeve van een auto- en/of busverbinding Zeeweg-Randweg (zie ook het Jaarplan

20t7l, wat heeft uitgewezen dat een aansluiting via het Westelijk Tuinbouwgebied niet
mogelijk en/of wenselijk is terwijl een verbindíng via de Dompvloedslaan en Ter

Hoffstedeweg eveneens niet gewenst is;

Met een vervolgonderzoek een aanzienlijk bedrag gemoeid zal zijn, terwijl zich sindsdien
geen andere ontwikkelingen hebben voorgedaan die tot een andere uitkomst zullen leiden;

Besluit:

Níet in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in de brief van de GR Bereikbaarheid Zuid-
Kennemerland van 9 juli 2O2L voor zover die zien op een aansluiting Zeeweg-Randweg.

en gaat over tot de orde van de dag.
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Hart voor Bloemendaal

M Roos

GroenLinks

R ijswijk
PvdA

H Schell

Liberaal Bloemendaal

L Heukels

Corsanr. 2021003305


