
Vragen voor het Vragenhalfuur 2 juni 2022 

 

Door: mevrouw Jeltes (D66) 

Over: Fietspad duinen 

In 2012 werden in het NPZK tussen Bloemendaal en IJmuiden vijf sleuven in de zeereep gemaakt om 

de wind vrij spel te geven en de duinen te laten stuiven en wandelen. 

Daarbij is in bestuurlijk overleg overeengekomen om het fietspad vanaf Parnassia langs de “kerf van 
kattendel” te handhaven. 

PWN heeft de afgelopen jaren dit fietspad redelijk begaanbaar gehouden. Hoewel fietsers regelmatig 

met “overstekend duin” werden geconfronteerd. Maar sinds de laatste winterstormen ligt er nu een 

muur van zand en is het pad afgesloten. 

• Weet de wethouder wanneer het PWN dit gaat aanpakken zodat het fietspad weer 

begaanbaar wordt 

• Wanneer het PWN nalatig is in het weer begaanbaar maken van dit fietspad heeft de 

gemeente Bloemendaal dan middelen om dit af te dwingen? 

 

Door: de heer Heukels (Liberaal Bloemendaal) 

Over: Participatie Hart van Bloemendaal 

 

Wij werden benaderd door inwoners ivm een brief die zij kregen van Cobraspen over een 

participatiemogelijkheid voor hun plannen m.b.t. AH in Bloemendaal dorp. 

 

In die brief wordt gesteld dat de inwoners maximaal 2 weken de gelegenheid krijgen om hun ideeën 

of bedenkingen etc. in het kader van de participatie in te brengen en als zij dat niet doen dan worden 

ideeën / bedenkingen buiten beschouwing gelaten. Dat zou in overleg en instemming van de 

gemeente afgesproken zijn. 

 

Kent het College de tekst van die brief?  

Heeft zij daar mee ingestemd? 

Vind het College dit een juiste start een betrokkenheid van inwoners bij de plannen van Cobraspen? 

Vind het College dit een juiste termijn van 2 weken voor de inwoners (en daarna niet meer, je zal 

maar met vakantie zijn!!)voor het starten van een participatie traject? 

Is het College met ons van mening dat dit soort mededelingen in deze brief alleen maar averechts 

werken en procedures in de hand werken? 

Wat gaat het College eraan doen om allereerst inwoners gerust te stellen en hen op een vriendelijke 

wijze en met een redelijke termijn uit te nodigen voor het participatietraject? 

 

De brief waaraan in de vraag gerefereerd wordt vindt u HIER 

 

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/A2a-Brief-Cobraspen-2022001603.pdf


Door: mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal) 

Over: Bouwplan Plantage 

Hebt u kennisgenomen van het artikel in het Haarlems Dagblad vandaag ‘Buurt tegen bouwplan van 
65 woningen bij Plantage’? Heeft over de invulling van dit gebied, dwz het te ontwikkelen bouwplan, 
vooroverleg of overleg plaatsgevonden met de wethouder en het ambtelijk apparaat? 

 Wat is daarin meegegeven?  

Bent u van plan hiermee in te stemmen? 

 Hoe gaat u om met de reactie van de omwonenden?  

Hoe is participatie hier georganiseerd? En: wat vindt de Provincie NH van dit plan? 

Het ligt tegen Natura 2000 gebied aan. Waarom zo’n enorm parkeerterrein en waarom zo weinig 
groen?  

De ontsluiting op de N206: het is bekend een gevaarlijke bocht. Hoe denkt het college dit veilig te 

kunnen organiseren? Sociale huur: weer kleine units bij elkaar gepropt?  

Hoe groot zijn deze wooneenheden? 

 

 


