
Vragen voor het Vragenhalfuur 29 september 2022 

Door: Zelfstandig Bloemendaal  

Over: Opkoopbescherming 

Vragen: 

De zg opkoopbescherming is een half jaar van kracht maar er wordt niet gehandhaafd vanwege het 

ontbreken van voldoende onderbouwing  

 

-waarom is dat in al die maanden nog niet gebeurd ?  

-wat is er gebeurd met de speciaal aangetrokken ambtenaar die voor de onderbouwing zou zorgen?  

-is er al contact opgenomen met de Amsterdamse ambtenaar die voor de onderbouwing heeft 

gezorgd ? Het initiatief voorstel van Kempenaar is daar op gebaseerd 

-er zijn berichten dat er nog steeds woningen worden opgekocht om voor de hoofdprijs te verhuren? 

Heeft U daar zicht op? 

-Wanneer gaat u daadwerkelijk handhaven? Doet U dat ook met terugwerkende kracht? 

 

Door: Zelfstandig Bloemendaal  

Over: Binnenduinrand 

Vragen: 

Ook de binnenduinrand staat in het coalitieakkoord net als opkoopbescherming 

 

-Kunt U ons laten weten waarom er in die 6 maanden na de verkiezingen nog steeds geen contact is 

opgenomen met de betrokken eigenaren om te gaan werken aan een gemeenschappelijk plan of iets 

dergelijks? 

-Wat heeft de wethouder dan wel gedaan in deze periode ? 

-Mw Esther Rommel gedeputeerde en verantwoordelijk heeft via de sociale media aangegeven in 

gesprek te willen met de fractievoorzitter van Zelfstandig Bloemendaal , weet U of dat loopt via de 

gemeente , misschien dat er dan wel wat gebeurt. 

 

 

Door: Zelfstandig Bloemendaal  

Over: Binnenduinrand 

Vragen: Integriteitsmelding 

X heeft boos voor de deur gestaan van een inwoner en zelfs naar binnen is gelopen. De inwoner had  

een integriteitsmelding ingediend tegen X. Burgemeester Roest was daar van op de hoogte. 

 

-De burgemeester  heeft aangegeven dat hij dit helemaal geen probleem vindt en daarmee dus 

goedkeurt dat inwoners in hun thuissituatie worden lastig gevallen.  Is dat een standpunt van het 

gehele college?  

 

-Hoe is het mogelijk dat de naam en adres gegevens van de indieners bekend zijn bij degene 

waartegen de melding is gedaan? 


