
Motie vreemd aan de orde van de dag:

behoud de steigers aan de Leidsevaart in Vogelenzang

Van: Hart voor Bloemendaal, Zelfstandig Bloemendaal

HARTvoor Aan: de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal
Bloemendaal Onderwerp: behoud de steigers aan de Leidsevaart in

Vogelenzang

De raad in openbare vergadering bijeen op donderdag 7 juli 2022,

 

Constaterende dat

- Het college op 10 mei 2022 een brief heeft gestuurd aan bewoners met een

steiger/aanmeervoorziening aan de Leidsevaart in Vogelenzang;

- In deze brief staat dat de gemeente haar eigendomsrecht kan blijven uitoefenen

door met de bewoners een huurovereenkomst te sluiten;

- De huurovereenkomst onlosmakelijk verbonden is aan een gedoogbeschikking

aldus de brief;

- Sprake is van een huurovereenkomst voor bepaalde tijd, nl voor de duur van

bewoning van de huurder van zijn woonadres en dat het contract eindigt op het

tijdstip dat de huurder zijn woning verkoopt dan wel de huur van zijn woning

opzegt;

- De huurovereenkomst volgens het contract nadrukkelijk niet overdraagbaar is

volgens het college;

- In de overwegingen van het huurcontract staat dat de steigers illegaal zijn

gerealiseerd zonder daartoe een vergunning te hebben gekregen van de gemeente;

- Het college in het huurcontract heeft bepaald dat de overeenkomst automatisch

eindigt wanneer het college de gedoogbeschikking intrekt, nu (aldus het college)

bij het aangaan van de overeenkomst sprake is van een illegale situatie die tijdelijk

gedoogd wordt en bij het beëindigen van de huurovereenkomst dus ook de

gedoogbeschikking automatisch wordt beëindigd;

- De bewoner/huurder bij het einde van de huurovereenkomst de steiger moet

verwijderen, inclusief kabels ed., zonder daarvoor een vergoeding te ontvangen;

- Bij overlijden of verhuizing van de huurder komt de overeenkomst te vervallen;

- Het contract ook vermeldt dat de huurder in verzuim is door het enkele verloop van

een bepaalde termijn zonder dat duidelijk wordt welke termijn hiermee wordt

bedoeld;

Overwegende dat

- Sinds 2016 sprake is van overleg tussen de gemeente en bewoners over het

legaliseren van hun steiger;

- De gemeente voorheen geen beleid kende voor steigers/aanmeervoorzieningen;

- Diverse bewoners zich eerder tot de gemeente hadden gewend met de vraag ofzij

een vergunning dienden aan te vragen en de gemeente daarop ontkennend heeft

gereageerd en heeft verklaard dat er geen beleid gold;

- Sommige bewoners door de gemeente zijn doorverwezen naar Rijnland voor een

vergunning met de mededeling dat Rijnland hiervoor verantwoordelijk was;

- Rijnland voor diverse steigers vergunningen heeft afgegeven op adres van

verzoekers;

- Bewoners niet inzien hoe sprake kan zijn van een illegale situatie gezien

vorenstaande en bovendien goede gesprekken plaatsvonden tussen de gemeente

en bewoners in de periode 2016-2020 met als uiteindelijk doel de situatie ter

plaatse na inventarisatie te legaliseren via een huurcontract zonder dat daarbij werd

_ gerept overillegale steigers en gedoogconstructie;

- Bewoners het als onredelijk en onbillijk ervaren dat zij bij vertrek, bij verkoop of

overlijden hun steiger moeten afbreken;



- Deze verplichting wordt beschouwd als bedreigend voor het levensgeluk en het

woongenot van bewoners aan de Leidsevaart, met het oog op de minuscule tuintjes

achter deze woningen, terwijl daar ook nog de trein op enkele meters afstand van

de woningen 12 keer per uur voorbijraast, exclusief goederenwagons;

- De steigers voor de bewoners ontspanning bieden en voor sociale cohesie zorgen;

- De steigers voor kinderen een bron van speelvermaak;

- De bewoners graag een huurcontract willen sluiten en aan verplichtingen willen

voldoen maar dat zij bang zijn voor een ‘sterfhuisconstructie’ waardoor op termijn

alle steigers zullen verdwijnen als gevolg van het voorgestelde huurcontract;

- Bewoners het college vragen redelijkheid en billijkheid in acht te nemen aangezien

geen sprake is van gevaar voor de volksgezondheid, noch van overlast, noch van

onbereikbaarheid of obstructie van de vaarroute;

- Zij met de gemeente in overleg willen treden over een huurcontract waarbij recht

wordt gedaan aan beide partijen zodanig dat huurders ook rechten hebben en niet

leven met het idee dat hun enige plek voor ontspanning hen elk moment kan

worden ontnomen.

Verzoekt het college:

e Met bewoners in overleg te treden opdat een nieuw huurcontract wordt opgesteld

waarin zowel de gemeente als bewoners zich kunnen vinden, met inachtneming van

de redelijkheid en billijkheid;

e Waarbij het college gebruik kan maken van de mogelijkheid een of meer

voorwaarden en/of bepalingen buiten toepassing te laten of daarvan af te wijken

voor zover toepassing gelet op het belang van het in gebruik nemen of geven van

een ligplaats leidt tot onbillijkheid van overwegende aard;

e Gelet op de overwegingen hiervoor genoemd de overdraagbaarheid niet op

voorhand uit te sluiten als blijkt dat een volgende bewoner van de woning van

huurder het contract met alle daarbij behorende verplichtingen wenst over te

nemen en geen sprake is van onveiligheid of hinder op welke wijze dan ook e.e.a.

met een beroep op de hardheidsclausule,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hart voor Bloe vendaalMedegesteund door Zelfstandig Bloemendaal   

Verwo rpen

Voor: Roos, Metselaar,Driessen Auber, vd (dst, SleweHewkals.

Tegen: KranarVerhey, deltes, Vorveod, Koster, vd Velde, vd Velde (Ìb), Zoeemelder,

Kver : O Harder, v Tienhoven, Werers,v Ry.



Motie Aanvulling jaarplan 2023 GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

Van: GroenLinks, D66, VVD, PvdA

Aan: De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Onderwerp: 2022001156, Jaarplan en ontwerpbegroting 2023 van de
GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 7 juli 2022,

Constaterende dat

van de door de GR ontvangen inkomsten in 2021 niet meer dan €

324.000 is besteed en € 1.238.000 is toegevoegd aan de Algemene

Reserve;

de onderbesteding mede het gevolg is van het nog niet kunnen

uitvoeren van voorgenomen activiteiten, met name binnen de

programmalijnen “Fiets” en “Fietsparkeren”;

voor verbetering van het wegverkeer in de meerjaren begroting (2023-

2027) 41% van de financiële middelen is gereserveerd tegenover 13%
voorfietspaden;

door de verantwoordelijk wethouder tijdens de vergadering van de

Commissie Grondgebied, d.d. 21 juni 2022 is meegedeeld dat mogelijk

relevante projecten in het kader van bereikbaarheid niet op initiatief

van de GR zelf in het jaarplan worden opgenomen, maar moeten

worden ingebracht door de deelnemende gemeenten;

voor de gemeente Bloemendaal in het jaarplan 2023 enkel geluid

reducerende maatregelen aan het spoor in Overveen zijn opgenomen.

Overwegende dat

het verbeteren van de bereikbaarheid van Zuid-Kennemerland niet

zozeer moet worden gezocht in enkel verbetering van de doorstroom

van het wegennet, maar juist in de beheersing van verkeersstromen en

verdeling van de mobiliteit over meerdere vervoersmodaliteiten,

waaronder fiets en openbaar vervoer. Beheersing van vervoerstromen

en spreiding over vervoermiddelen zal kunnen bijdragen aan
vermindering van CO2 uitstoot, neerslag van fijnstof, geluidsoverlast

en aantasting van de leefbaarheid in ons gebied;

wanneer wij maatregelen in het jaarplan van deze GR willen laten

opnemen Bloemendaal deze ook zelf of in afstemming met

buurgemeenten moeten kunnen realiseren.

Verzoekt het College van B&W



De volgende punten mee te geven als zienswijze aan de stuurgroep Zuid
Kennemerland en tevens een agenda op te stellen met een visueel

uitvoeringsschema voor de periode 2022-2026 die in Q4 2022
gepresenteerd wordt aan de raad:
 

— verminderen van overlast van (strand)autoverkeer door de dorpskernen

door de mogelijkheid te bieden tot opvang van auto’s in

P+R/Transferiums en dit middels een vroeg-signaleringssysteem

(dynamisch verkeersmanagement) aan te geven;
- bij de provincie Noord Holland te pleiten voor het op korte termijn

nemen van (tijdelijke) maatregelen voor een veilige Zeeweg en de

maximale snelheid te verlagen naar 60 km;

- bevorderen van fietsgebruik naar Bloemendaal aan Zee door onder

andere op de kop van de Zeeweg oplaadpunten voor E-bikes te

realiseren en op stranddagen te zorgen voor bewaakte fietsstallingen;

- een werkplan op te stellen met een uitvoeringsschema 2022-2026
voor veilige, toekomstbestendige wandelpaden en fietsverbindingen

tussen de dorpskernen en omliggende gemeenten. Deze

fietsverbindingen krijgen voldoende breedte en een comfortabel

wegdek om woon-werkverkeer en recreatief fietsverkeer te stimuleren;

- in het uitvoeringsschema in het bijzonder aandacht te besteden aan:

o versterking van de verkeersveiligheid rondom de scholen zodat
kinderen (ook zelfstandig) veilig naar school kunnen lopen en

fietsen.

o de aanpak van knelpunten in de fietsroute

Bennebroek/Heemstede-Aerdenhout naar de kust (o.m. via

Leijduin);

o bereikbaarheid van NS-stations (ook Hillegom) vanuit

Bennenbroek en Vogelenzang.

En gaat over tot de orde van de dag.

 

A OUgen owen

Voor 16 (VVD. Déb, Gel, Pvdk, COR, LB,Z6)
Tegen me,

AFwerig 3 (+\vB)


