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Hart voor Bloemendaal  Verzonden: 28 december 2020  

Onderwerp: Verduisteren of onbruikbaar maken van bescheiden 

Waarom heeft de burgemeester geen melding gedaan bij de Rijksrecherche dat de mailbox van de 

heer Nederveen is vernietigd aangezien het opzettelijk verduisteren of onbruikbaar maken van 

bescheiden bestemd om voor de bevoegde macht tot overtuiging of bewijs te dienen, strafbaar is. 

Waarom heeft de burgemeester geantwoord dat het normaal is dat een mailbox door een 

burgemeester voor zijn vertrek wordt vernietigd en dat hij dat zelf ook zou doen als hij de heer 

Nederveen was geweest? 

Welke plausibele verklaring is er dat een burgemeester zijn complete mailbox vernietigt? 
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Hart voor Bloemendaal                     Verzonden: 26 februari 2021 

Onderwerp: Weiland t'Halve Maantje 

 

- klopt het dat de gemeente eigenaar is van het 2 hectare grote weiland t'Halve Maantje? 

- heeft de gemeente een jaarlijks te verlengen gebruikersovereenkomst gesloten met een boer uit 

Santpoort voor het beheer van dit weiland? 

- wat houdt dit beheer precies in? 

- welke looptijd heeft deze overeenkomst? 

- tegen welke vergoeding? 

- wordt er organische mest uitgereden op dit weiland door de boer? 

- kunt u vertellen hoe vaak de boer de mest uitrijdt? 

- is het toegestaan dierlijke mest op een grasland waarvan de bodem is verzadigd met water (dwz de 

bovenste laag)? 

- hebt u geconstateerd dat de bovenste laag verzadigd is met water? 

- is dit iom de regels voor stikstofdepositie/Natura-2000? 

- wordt hier door de gemeente op gehandhaafd? 

- weet de provincie en ODNHN hiervan? 

- is dit niet in strijd met het Biodiversiteitsplan en met het beleid van de gemeente om te zorgen dat 

biodiversiteit wordt bevorderd ipv afgebroken? 

- kan u vertellen welke schade dit oplevert voor de natuur? 

- hebt u hierover eerder meldingen ontvangen van inwoners/natuurorganisaties? 



- bent u bereid de gebruikersovereenkomst te beeindigen omdat als het uitrijden van mest niet is 

toegestaan of als het in strijd is met biodiversiteitbeleid? 
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Hart Voor Bloemendaal                                      Verzonden: 26 februari 2021 

Onderwerp: Paddentrek 

Geldt er een ontheffing van de avondklok voor de dierenambulance? 

Krijgen vrijwilligers die helpen padden over te zetten in onze gemeente ook een ontheffing van de 

avondklok zodat zij na 21.00 uur toch kunnen helpen de padden over te zetten 

Is de burgemeester bereid om namens de gemeente een ‘verklaring met ontheffing’ af te geven aan 
de vrijwilligers? 

Als dat niet kan, is er dan een andere mogelijkheid om te zorgen dat dieren in de avond niet worden 

doodgereden en is de burgemeester bereid dit binnen de VRK te bespreken en ook met andere 

burgemeesters en/of het Rijk zodat dit belangrijke werk kan worden gedaan ook in deze tijd? 
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Hart voor Bloemendaal    Verzonden: 5 maart 2021 

Onderwerp: Bijduinhof 

Wat is er gebeurd met de keerwanden? Heeft de wethouder zelf geconstateerd of sprake is van 

keerwanden die veilig zijn/waarvan de constructie voldoet/ die conform de regelgeving zijn? In de 

vergadering B/M heeft de wethouder toegezegd dat hij dit zou controleren nu blijkt dat de 

keerwanden wijken, de stangen die zijn aangebracht niet voldoende steun bieden om de wanden op 

hun plek te houden. Wat gaat de wethouder hier nu concreet aan doen en wanneer gaat dit 

gebeuren? 
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CDA (dhr Burger)  Verzonden: 7 maart 2021 

Onderwerp: dubbelzijdig fietspad langs de Leidsevaart in Heemstede- Bennebroek-Vogelenzang 

Recent zijn in Heemstede de werkzaamheden gestart aan het fietspad langs de Leidsevaart. Het 

belangrijkste onderdeel is het asfalteren van dit fietspad tot Bennebroek.   

Bijna drie jaar geleden heeft de gemeenteraad van Bloemendaal de motie: Asfalteren dubbelzijdige 

fietspad Leidsevaart in Bennebroek en Vogelenzang vrijwel unaniem aangenomen.  

Het dictum luidde: 

verzoekt het college 



- met spoed in overleg te treden met de gemeente Heemstede om het asfalteren van het 

dubbelzijdige fietspad langs de Leidsevaart in Bennebroek en Vogelenzang in de planontwikkeling 

mee te nemen en verder te gaan in een gezamenlijk project; 

- een voorstel voor dekking van de kosten te doen bij de begroting 2019. 

Daarnaast werd er nog een motie aangenomen: Motie: Asfalteren fietspaden op de noord-zuid-

routes in Bennebroek en Vogelenzang 

Het dictum luidde: 

verzoekt het college 

- de investeringsbehoefte voor de aanpak van de noord-zuid-fietsroutes Heemstede - Bennebroek I 

Vogelenzang in beeld te brengen; 

- aan te geven wanneer de verschillende trajectdelen kunnen worden uitgevoerd; zo veel mogelijk in 

combinatie met het reguliere onderhoudswerk, om onnodig kosten te vermijden; 

- welke subsidiebronnen kunnen worden aangeboord; 

- in overleg te treden met de gemeenten Heemstede en Hillegom om te bezien of er nog voordeel te 

behalen in het meenemen in een gezamenlijk project; 

- een voorstel voor dekking van de kosten te doen bij de begroting 2019. 

 

Vragen:  

Is er met betrekking tot de Leidsevaart contact opgenomen met de gemeente Heemstede om tot een 

gezamenlijk project te komen? Zo nee, waarom niet? 

Wordt het fietspad aan de Leidsevaart in Bennebroek en Vogelenzang ook geasfalteerd? Zo ja, 

wanneer? Zo nee, waarom niet? 
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Hart voor Bloemendaal  Verzonden: 7 maart 2021 

Onderwerp: Ontsluiting Elswoutlaan 

Bent u bekend met de vergaande plannen van SBB om een nieuwe ontsluiting te maken op de 

Elswoutslaan tbv de Orangerie en Cobraspen? 

Waar komt die nieuwe ontsluiting? 

Hoeveel bomen moeten voor deze nieuwe ontsluiting worden gekapt? Het betreft niet alleen bomen 

op de Elswoutslaan maar ook bomen op Elswout zelf.  

Is hiervoor een vergunning verkregen van de Provincie in het kader van Natura-2000? 

Is sprake van een nieuwe brug die wordt aangelegd?  

Is er een monumentenvergunning verkregen? 



Wordt hierover geparticipeerd? Zijn stichtingen/verenigingen hierbij betrokken die zich bezighouden 

met erfgoed? En zo ja welke? En zo niet: waarom dan niet? 
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Hart voor Bloemendaal  Verzonden: 7 maart 2021 

Onderwerp: Potgieterweg 

 

Bent u op de hoogte van het feit dat er toch een schuurtje van een van de omwonenden omver is 

getrokken door de bouwer? 

Op het terrein wordt enorm gegraven, wat begrijpelijk is ivm de garage die onder het gebouw moet 

komen. Echter, de graafwerkzaamheden zijn dusdanig grof en groot dat sprake is van gevaar voor 

bomen die beeldbepalend zijn aan de rand van het terrein? Gaan deze bomen het redden? Welke 

maatregelen worden hier getroffen om de bomen te beschermen?  

De damwanden zijn zeer dicht bij de erfgrens geplaatst. Westzijde. Hierover hebben ons berichten 

bereikt van betrokken bewoners die zeggen dat deze damwand niet op de bouwtekening ingetekend 

staat. Is dat waar? 

Er zijn zo’n 20 woningen met schade, zo is ons verteld door omwonenden. Klopt dat? Bent u daar 
gaan kijken. Wat zijn de maatregelen die de gemeente treft om de bouwer hierop aan te spreken? 

Is datgene wat de bouwer hier doet, conform de vergunning die de gemeente en de provincie 

hebben afgegeven? 
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VVD (mvr. Zoetmulder)   Verzonden: 10 maart 2021 

Onderwerp: Financiële plaatje coronacrisis 

De corona crisis duurt nog voort. We hebben al gehoord dat Blomendaal net als andere gemeentes 

een vergoeding krijgt, maar kan de wethouder ons een totaal overzicht geven van het hele financiële 

plaatje? Dus incl kosten, vergoedingen en mindere inkomsten bv uit parkeren. 
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Zelfstandig Bloemendaal   Verzonden: 10 maart 2021 

Onderwerp: MRA rapport en gevolgen 

- Welke rol heeft burgemeester Roest van Bloemendaal gespeeld bij de groepsgesprekken met Ben 

Verwaaijen en wat was zijn inbreng? 



 - Waarom is de raad niet geinformeerd  over de groepsgesprekken en het advies van Ben Verwaayen 

en hebben wij dit in de krant moeten lezen ? nb gesprekken lopen vanaf begin december 2020 

 -We zien wel Haarlem en Zandvoort vertegenwoordigd op 10 december maar Bloemendaal (en 

Heemstede  niet).  Hoe worden onze belangen meegewogen? 

 -is het college ook van mening dat de MRA in de huidige vorm niet functioneert  

 -Wordt bij het vormen van een aparte entiteit ook de instelling van een gemeenschappelijk budget 

begrepen, en de overheveling van bevoegdheden (verlegd bestuur)? Hoe verhoudt zich dat tot de 

autonomie van de raad? Hoe wordt die daarbij betrokken?  

 - Welke rol en invloed heeft de gemeente Bloemendaal op de prioriteitstelling door de 

transitiecommissie  

- Welke invloed heeft de gemeente Bloemendaal op de nieuwe bestuursorganisatie en haar taak- en 

rolverdeling 

- Op welke wijze worden de belangen van Bloemendaal, maar ook andere kleinere gemeenten 

binnen de MRA gewogen en ingebracht?   

- Hoe verloopt het proces dat geacht werd in maart aan de raad te worden voorgelegd?   

-Wat zijn de kosten van deze reorganisatie? 

-Wat is volgens de burgemeester de democratische legitimatie van deze nieuwe bestuurslaag? 

-Hoe ziet de burgemeester de rol van  VVD coryfee Ben Verwaaijen die als investeerder zakelijke 

belangen heeft binnen de MRA en top adviseur is van de VVD (zie artikel de TIJD Ton van Dijk 17-10-

2018) 

 - Kunnen wij beschikken over de verslagen van die bijeenkomsten? 
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Groenlinks (mevr van Vliet)   Verzonden: 10 maart 2021 

Onderwerp: Afval in de natuur 

Tijdens de prachtige winterdagen met sneeuw en ijs is duidelijk geworden dat gebruikers van  

dezeprachtige natuur veelal geen verantwoordelijkheid nemen voor het meenemen van hun eigen 

rotzooi. Op een sleeheuvel bleven kapotte sleetjes en onderdelen achter, maar ook sleepkabels, 

tassen, bekertjes en mondkapjes. Na het schaatsen lag de Oosterplas en het Wed vol met plastic  

boterhamzakjes, boodschappentassen en mondkapjes en het gebied erom heen idem dito. Ik ben 

zeker niet overal geweest maar ik heb van verschillende mensen dezelfde ervaring gehoord.  

Kennelijk nemen veel mensen hun eigen spullen niet mee naar huis, en/of spreken elkaar ook niet  

aan op het weg laten waaien of domweg laten liggen van afval. Uiteraard hebben deze uitzonderlijke, 

mooie winterdagen op veel plekken extra veel bezoekers getrokken. Maar er zullen nog meer mooie 



dagen aankomen, en zeker zolang de coronabeperkingen gelden zullen alle natuurgebieden extra 

druk bezocht blijven. Dit soort situaties geldt ook voor evenementen etc. Graag wil ik van het college 

weten wat zij hieraan gaat doen om de natuur, waar we als het goed is in Bloemendaal nu juist ook 

heel trots op zijn, te beschermen. Gaat het college zorgen voor betere en strengere handhaving, en 

duidelijke communicatie in de vorm van mensen attenderen op de fatsoensnorm om eigen afval op 

te ruimen, en elkaar erop aan te spreken? Of misschien een actie starten als het statiegeld effect, 

waarbij er voor ingezameld afval een vergoeding te krijgen is? 

 

11 

Groenlinks (dhr Kruijswijk)   Verzonden: 10 maart 2021 

Onderwerp: Status statushouderopvang 

 

In antwoorden op vragen van de provinciale Statenfractie van GroenLinks (zie HIER) staat dat de 

Bloemendaal al per 1-1-2019 in escalatiefase 3 zit als het gaat om het halen van het aantal te 

huisvesten statushouders. Fase 3 betekent: “de provincie heeft met gemeenten afspraken gemaakt 
over acties, termijnen en gevolgen”.  

Zijn deze afspraken gedeeld met de raad? Zo nee, waarom niet? 

 

Verder schrijft Gedeputeerde Staten in zijn antwoord: “Wordt er in het ambtelijk overleg geen 
overeenstemming bereikt over het ingediende plan van aanpak dan volgt er een bestuurlijk gesprek 

tussen de verantwoordelijke wethouder van de gemeente en de gedeputeerde, waarin bestuurlijke 

afspraken worden gemaakt.” Dit is dan in de 2e fase. De wethouder heeft in 2020 bestuurlijk overleg 
gevoerd en een paar maanden geleden gezegd dat opnieuw overleg plaatsvindt.  

Wat zijn de resultaten van het meest recente bestuurlijk overleg (2021) over de opvang van 

statushouders door de gemeente? 
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Hart voor Bloemendaal   Verzonden: 10 maart 2021 

Onderwerp: MRA 

Er wordt gesproken over een Verstedelijkingsstrategie. Heeft Bloemendaal nog wel iets te zeggen 

over de eigen gemeente of is er al sprake van een regiogemeente waarin Amsterdam alles bepaalt? Is 

dit de stap naar een fusie zonder gemeentelijke herindeling? Wat is het beleid van mevrouw 

Ollongren? D66 wil graag regiogemeenten. Is dit het begin van het einde van Bloemendaal? 

https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=noordholland&id=2fae655b-dd47-47c0-aba5-a6ce9e3c6b64

