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Vragen voor het vragenhalfuur van 21 december 2017 

 

Fractie Hart voor Bloemendaal 

Bomenkap in de Waterleidingduinen:  

Hoe zit het met de voorgenomen kap van 1400 bomen langs het kanaal in de 

Waterleidingduinen? 

Wat is hier precies aan de hand en waarom wordt er gekapt? 

Ik heb opgevangen dat het met een of andere subsidie te maken heeft om meer stikstof 

te laten neerslaan in de duinen. Dat betekent een enorme aantasting van de natuur en 

het gaat ten koste van de vogelstand.  

Wat zijn de mogelijkheden om deze kap tegen te gaan en wat zegt Amsterdam hiervan? 
 

Statushouders van Heemstede naar Dennenheuvel: 

Klopt het dat statushouders van Heemstede naar Dennenheuvel zijn overgebracht omdat 

inwoners uit de Rivierenbuurt in Heemstede klaagden over overlast? 

Wat is precies afgesproken hierover met Heemstede? Wat was verhaal van de kant van 

de inwoners in de Rivierenbuurt? En is dit afgestemd met de Adviesgroep van 
Dennenheuvel? 

Doelgroepenvervoer: 

Inleiding: 

In de laatste commissie Samenleving heb ik de wethouder gevraagd hoe het komt dat er 

zo veel klachten zijn over doelgroepenvervoer. Vandaag weer een artikel in de krant. 

Vragen: 

Wat kan de wethouder hier nu concreet over vertellen? 

Wie heeft hierin de leiding? Is dat de wethouder van Haarlem? 

Of is dat de stuurgroep? 

Wat is het mandaat van die stuurgroep? 

Zit de wethouder in die stuurgroep? 

Wat gaat de wethouder doen om dit zsm op te lossen? 

Plan van aanpak? 

Dit gaat over kwetsbare mensen die uren in de stress zitten te wachten op vervoer. Dat 

kan niet en dat mag niet gebeuren. 

 

 

Fractie GroenLinks 

Formule 1 in Zandvoort 

Inleiding 

In Bloemendaal neemt de onrust over de plannen voor een Formule 1 in Zandvoort toe. 

Volgens GroenLinks terecht omdat zo'n racefestijn geluidsoverlast en enorme 

verkeersstromen met zich meebrengt. Op 9 januari schijnt een raadscommissie van de 

gemeente Zandvoort te gaan vergaderen over de Formule 1 haalbaarheidsstudie. 

Vragen: 
1. Is het College op de hoogte van deze haalbaarheidsstudie? 

2. Heeft het College contact met de gemeente Zandvoort over de Formule 1 plannen en 

zo ja, wat is aard en inhoud van dit contact?"  
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Fractie CDA 

Terrein Bos (Tuin en Dier) in Vogelenzang 

Inleiding 

Tijdens de raadsvergadering van mei 2017 achtte de gemeenteraad het plan nog niet rijp 

voor besluitvorming waarna het college het Stedenbouwkundig Programma van Eisen 

heeft teruggenomen. Dat is inmiddels al meer dan een halfjaar geleden. Wel zijn er in de 

zomer gesprekken geweest.  

Vragen: 

Wat is de huidige stand van zaken want het blijft oorverdovend stil. 

Heeft de uitbater van De Plantage zich bij de raadsleden gemeld? 

Hij zou een alternatief plan hebben. Is dat bij het college bekend? 
Zo ja, kunt u iets meer melden? 

Asfaltering Leidsevaart 

Inleiding 

PvdA en CDA hebben al verscheidene keren aandacht gevraagd voor de asfaltering van 

de Leidsevaart. De uitvoering van deze werkzaamheden kunnen als “belabberd” worden 
getypeerd. Diverse bewoners van de Leidsevaart hebben dat de afgelopen weken weer 
duidelijk laten blijken. De werkzaamheden zijn overigens nog niet afgerond. 

Vragen: 

Wanneer worden de ontbrekende witte strepen aangebracht? 

Is dat überhaupt wel verstandig gezien de toestand van het wegdek? 

Zou het niet verstandiger zijn eerst een onafhankelijk bureau naar de toestand te laten 

kijken? 
Is het college daartoe bereid? 

 

Verkoop Tetterodesporthal  

Inleiding 

Op 5 december 2017 heeft het college besloten de Tetterodesporthal te verkopen. Bij 

zo’n verkoop horen een verkoopakte en een kadastrale plattegrond 

Vragen: 
Mag de raad deze documenten ontvangen? 

 

Toezegging brief inwoner Vogelenzang 

Inleiding 

Wethouder Heijink heeft al in juli naar aanleiding van een brief van een inwoner uit 

Vogelenzang toegezegd dat er een brief zou komen over de invloed die de 

Vogelenzangers hebben op de vraag over sociale woningbouw in Vogelenzang 

Vragen: 

Waarom is nog geen uitvoering gegeven aan deze toezegging? 
Suggestie: in gesprek gaan met de briefschrijver. 

Bijduinhof 

Inleiding 

De afgelopen week zijn er brieven binnengekomen van omwonenden Bijduinhof met 

zorgen over de brandveiligheid rond dit project. Deze zorgen van omwonenden kunnen 

niet genegeerd worden. 

Vragen: 

Wat gaat het college ondernemen? 

 

Inleiding: 

Met een aantal bewoners is overeenstemming over het plaatsen van bomen. Een aantal 

van hen heeft zich tot de raad gericht met de vraag hier aandacht voor te vragen. Het 
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verzoek is namelijk groenblijvende bomen te planten. 

Vraag: 

Kan u dit verzoek kan realiseren? 

Ik verwacht eigenlijk dat dit geen probleem zou moeten zijn 

 

 

Fractie D66 

Verkiezingen. 

 

Het college heeft op 5 december het volgende besluit genomen. 

Stembureauleden 

Het college besluit: 

-raadsleden en personen op de kandidatenlijsten als stembureau lid kunnen worden 

benoemd; 

-raadsleden niet in de eigen woonkern te benoemen als stembureau lid. 

Om belangenverstrengeling te voorkomen wil het kabinet kandidaat-gemeenteraadsleden 

verbieden om op verkiezingsdag op het stembureau te zitten. Het kabinet wil de Kieswet 

wijzigen om dat per maart 2019 mogelijk te maken. Dat blijkt uit een wetsvoorstel van 

het ministerie van Binnenlandse Zaken dat zondag 10 december bekend werd gemaakt.  

 

Vragen: 

Waarom heeft het college besloten om alleen de huidige / zittende raadsleden niet te 

benoemen als stembureau lid in hun eigen woonkern i.p.v. kandidaat-

gemeenteraadsleden? 

 

D66 hecht veel waarde aan zorgvuldige verkiezingen, om 'de schijn van verstrengeling 

van persoonlijke belangen' bij gemeenteraadsverkiezingen te voorkomen geven wij de 

voorkeur om geen kandidaat-gemeenteraadsleden te benoemen als stembureau lid. 

D66 verzoek het college haar besluit te veranderen zodat raadsleden en kandidaat-

gemeenteraadsleden geen benoeming krijgt in haar eigen woonkern. 

 

Hoe kijkt het college tegen het verzoek van D66 aan? 

 

Bijduinhof 

Inleiding 

Tussen de bewoners van de Bloemendaalseweg t.o. van Bijduinhof, gemeente en 

ontwikkelaar van Bijduinhof zijn afspraken gemaakt over het plaatsen van groenblijvende 

bomen tussen de percelen. Komend voorjaar zullen de woningen van Bijduinhof 

waarschijnlijk gebruikt worden. Voor de vitaliteit van de bomen is het wenselijk dat de 

bomen voor april in de volle grond staan. De bomen zijn zeer wenselijk vanwege het 

hoogteperceel tussen beide percelen en de geringe ruimte tussen de woningen. D66 

verzoekt het college er alles aan te doen dat de afspraken over het plaatsen van de 

bomen ruimschoots worden nagekomen. 

Vragen: 

Welke inspanningen doet het college om de afspraken over de bomen te doen nakomen? 

Ziet het college obstakels die het plaatsen van de bomen komende maanden doet 

vertragen? 


