
Rondvraag commissie Grondgebied 6 december 2022 

HvB Vragen voor wethouder Wijkhuizen as dinsdag cie grondgebied nav 

onderstaande antwoorden plus plaatsing van deze vragen en antwoorden op LIS: 

 

 Waaruit bestaat het participatietraject, zie onderstaand. Dwz hoe hebt u 

dat vormgegeven, waar bestaat de participatie uit? 

 Wie zijn de direct omwonenden? Zijn dat de mensen die naast of bij de 

te plaatsen paal wonen? Hoe hebt u dat gedefinieerd? Kunt u een 

voorbeeld noemen?  

 Wanneer is de laadpaalkaart klaar? 

 U spreekt over diverse momenten van de dag/week, maar de 

parkeerdruk neemt vooral toe begin van de avond, eind van de middag 

als mensen terugkomen van hun werk. Wij krijgen klachten van 

bewoners die zeggen dat u kijkt op de momenten die er niet toe doen, 

overdag wanneer mensen weg zijn met hun auto. U bent dan in de ogen 

van de bewoners niet bezig om de parkeerdruk in de buurt eerlijk in 

kaart te brengen. Inwoners voelen zich niet serieus genomen door de 

huidige werkwijze. Wat gaat u aan deze klachten doen? 

 Bent u bereid de laadpaal aan de De Ruyterlaan in Bennebroek te 

verplaatsen of dit te laten verplaatsen door MRA of het bedrijf Total. 

Deze paal staat midden op de stoep. De stoep is geblokkeerd voor 

mensen die slecht ter been zijn of mensen anderszins met een 

beperking.. 

 

Mondeling te beantwoorden tijdens vragenhalfuur. 

 

HvB Park Vogelenzang: waarom is er geen ontheffing nodig in het kader van de 

Natuurbeschermingswet? Natura2000 gebied ligt op ongeveer een km afstand 

van deze locatie. 

 

HvB Ivm de presentatie vorige week donderdag, de volgende vraag ter 

beantwoording morgen tijdens vragenhalfuur of misschien kan dit ook bij 

lopende projecten: 

 

Wethouder, afgelopen week werden lopende projecten toegelicht tijdens de 

beeldvormende avond. Daarbij kwam ook woningbouw op grens 

Velsen/Bloemendaal aan de orde, bij garage Geels.  

 Dit bouwproject ligt geheel in Velsen blijkt uit de plattegrond hierbij. Wat 

is de betrokkenheid van Bloemendaal? 

 Hoe gaat de ontsluiting hiervan lopen? 

 Is de buurt, dwz onze inwoners, geinformeerd? 

 Vindt participatie plaats voor onze inwoners? 

https://www.stadindex.nl/plattegrond/bloemendaalit  

 

 

ZB Vraag voor de rondvraag  

 

-bij het project plantage /bos zijn door het college een paar alternatieve plannen 

getekend 1. Wordt dat nu voor elk project gedaan ? 1828 2. Gaat het college niet 

op de plaats van de projectontwikkelaar zitten? 

https://www.stadindex.nl/plattegrond/bloemendaalit


3.wie betaalt de kosten ? 

4. Welke kaders worden er gehanteerd ? Bv mbt sociale woningbouw  

 

 


