
Rondvraag commissie Grondgebied 17 januari 2023 

HvB Onze fractie stelt de volgende vraag aan wethouder Wijkhuisen: 

 

Hoewel de wethouder op 10 november jl ontkende stellig dat sprake is van een 

uitbreiding van lesruimte op de Hartenlustmavo. Echter, op de zolder van de 

Hartenlustmavo zijn onlangs twee extra klaslokalen gerealiseerd en er is een 

grote dakkapel met 12 ramen geplaatst. Wij hebben geconstateerd dat het werk 

is uitgevoerd. Het betreft een aanzienlijke uitbreiding en een kostbare ingreep.  

 Waaruit blijkt dat u hiervoor budget heeft gekregen van de raad en  

 Hoeveel kost deze ingreep?  

 Heeft de gemeente hiervoor krediet verleend en zo ja, wanneer of wordt 

dit in 2023 overgemaakt? 

 

Tav de Montessori mavo in Aerdenhout: 

 er is een grote nieuwe villa gebouwd pal naast deze school. Klopt het dat 

dit grond was die de gemeente in eigendom had en wanneer en voor 

welk bedrag is de grond door de gemeente verkocht?  

 Indien geen eigendom van de gemeente: waarom heeft de gemeente 

niet overwogen het te kopen ivm wensen van de school (die nu wil 

uitbreiden door een extra bouwlaag, terwijl er al drie bouwlagen zijn en 

dit in strijd is met een goede ruimtelijke onderbouwing in dit gebied); 

 Wat heeft de gemeente met deze verkoopopbrengst gedaan? 

 Waarom is deze grond niet behouden voor de school? 

 

HvB Bent u bereid de bomenlijst voor Bennebroek weer te herstellen zodat het 

kappen van bomen eerst wordt getoetst aan deze lijst en te zorgen dat de lijst 

weer actueel wordt?  

 

HvB Op de foto’s kunt u zien dat het duin (5000 jaar oud) compleet is afgegraven. Dit 
is Bennebroekerdreef 1. Hebt u hiervoor toestemming gegeven? Kan dit? Laten 

de voorschriften dit toe? 

Op diverse plekken staan betonnen constructies. Zie foto. Is dit iom het beleid 

hagen en hekken? Is dit de uitstraling die u wilt zien in deze gemeente? 

U ziet ook dat er nog maar een enkele eik staat op dit perceel. Voorheen een 

bosrijk gebied. Is deze bouw niet een flagrante aantasting van natuurwaarden? 

Voorheen hoorden wij uilen. Geen enkele uil meer in dit gebied. 

 

Kortom: wat gaan we hieraan doen om dit soort ontwikkelingen tegen te 

houden. 

 



 
 

 



 

 

 

HvB Onderwerp: Waardevolle bomenlijst 

 

De vraag is: is deze lijst nog te reproduceren.  
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