
Rondvraag commissie Grondgebied 13 september 2022 

HvB Wethouder, wij lezen dat het college het voornemen heeft om grond te verkopen 

aan Delta Fiber. Oa Zandvoorterlaan 14. Het gaat om het plaatsen van een 

technische ruimte tbv aanleg glasvezelnetwerk lezen we. 

Daarover de volgende vragen: 

 

 Hebt u voorwaarden gesteld aan de koop/verkoop? 

Wij stellen deze vraag omdat de ‘technische ruimte’ een lelijke aanblik 
biedt. Overal in deze gemeente verrijzen van die stalen kastjes en vaak 

ook op plekken die in het oog springen. Het is een treurig gezicht. Overal 

kastjes en er lijkt niet te worden nagedacht over wat dat betekent voor 

de openbare ruimte. Daar is wat aan te doen. Zo kan u als gemeente bijv 

bepalen dat Delta Fiber verplicht wordt een groene afscheiding om zo’n 
technische ruimte te plaatsen. Een groenblijvende haag als bijv taxus, 

zou het zicht in ieder geval wegnemen op zo’n lelijke doos. 
 Bent u bereid voorwaarden als wij nu suggereren te verbinden aan de 

verkoop? Uiteraard hoort daar dan ook een onderhoudsplicht bij. Het 

lijkt ons dat dit voor dit grote bedrijf geen enkel probleem moet zijn. 

Bent u dat met ons eens? 

 Hebt u een kaart van de gemeente waarop al die ‘technische ruimten 
staan? Is er beleid op gemaakt? 

 Hoeveel meer van die technische ruimten komen er nog? 

 Heeft de buurt inspraak in waar die kasten komen te staan? 

 Is er verschil in grootte van de technische ruimten? Wat is de omvang 

daarvan?  

 

Overigens is het niet onze bedoeling met onze vragen kasten tegen te houden, 

maar wel om zorgvuldig met de openbare ruimte om te gaan en te zorgen dat 

Bloemendaal mooi blijft en de techniek het niet overneemt van natuur en 

leefbaarheid. 

HvB Tennisvereniging Bennebroek 

Vlak voor het zomerreces hebben wij samen met het CDA vragen gesteld over de 

geluidoverlast, de verlichting en het groen van de tennisvereniging in 

Bennebroek (Binnenweg). De wethouder heeft toen uitgelegd dat er vanaf 20 uur 

niet meer gespeeld mag worden op de padelbanen. Dit totdat er aan de 

geluidnormen wordt voldaan. Immers, eerder bleek uit onderzoek dat er te veel 

geluid werd gemaakt. De wethouder heeft ook verteld dat er werd onderzocht of 

er een wal of muur kon worden opgetrokken om het geluid voor omwonenden te 

verminderen. In afwachting daarvan kon er geen schaamgroen worden geplant. 

Onze vragen: 

 

 Houdt de tennisvereniging zich aan de geluidnormen en hebt u daar zicht 

op, dwz handhaaft u de geluidnormen? 

 Is sprake van een wal of muur of gaat dit niet door? 

 Wij hebben in onze eerdere vragen over groen de oostkant van de 

padelbanen bedoeld en niet de noordkant. Het gaat ons om het licht dat 

vanaf de baan uitstraalt naar het Bennebroekbos en naar het 

ooievaarsnest. Wij willen graag dat het hekwerk aan de kant van het 

parkeerterrein een groene wand wordt. Dus geen lichtvervuiling meer. 

Kunt u dat regelen of afspreken met de tennisvereniging? 



 En dan nog de kwestie van de lichtmasten: wij willen de lichtvervuiling zo 

veel mogelijk beperken. Zodanig dat de dieren en de mensen daar zo min 

mogelijk hinder van ondervinden. Kunt u daarover afspraken maken of 

dat vastleggen in een vergunning? 

 We nemen aan dat er geen sprake is van een uitbreiding van de 

padelbanen en tennisbanen. Kunt u dat bevestigen?  

 

HvB Commotie over vergunning camperplaats: Haarlems Dagblad 

 

 Kunt u vertellen of de 28 campers achter de campus van het Novacollege 

aan de Schoonzichtlaan worden bewoond? Wat houdt de vergunning in?  

 Hebben omwonenden geklaagd over overlast? Is er soms geklaagd bij de 

gemeente Haarlem? Wij verwijzen ook naar het artikel in het HD over de 

crackflat waar studenten uit vluchten vanwege diverse problemen in dat 

gebouw; 

 Gaat deze nieuwe ontwikkeling geen overlast opleveren in aangrenzende 

buurt in Overveen?  

 Bent u hierover in gesprek met gemeente Haarlem en zo ja, wat wilt of 

kunt u hieraan doen? 

 

 


