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Vragen voor het Vragenhalfuur Raad 1 november 2018 

 

De heer Schell, PvdA 

Onderwerp: Woningen Vitaal Vogelenzang 

Tijdens het vragenhalfuur van de raad van 1 november wil de PvdA het volgende aan het 

college voorleggen. 

"In zijn vergadering van 27 september 2018 heeft de raad in meerderheid besloten de 

aanzet te geven tot de bouw van 72 woningen in het project Vitaal Vogelenzang. Binnen dit 

contingent is uitdrukkelijk niet voorzien in de bouw van sociale huurwoningen, hetgeen - en 

dit behoeft volstrekt geen nader betoog - in strijd is met de Verordening Sociale 

Woningbouw. Mét andere fracties, helaas een minderheid, vindt de PvdA dit een ongekend 

en ongehoord precedent; slecht voor het belang van de sociale woningbouw in Bloemendaal 

en ook slecht voor de positie van de Woningcorporaties die in onze gemeente opereren. Bij 

brief aan uw college van 11 oktober, ter kennisname gestuurd ook aan onze fractie, stellen 

de corporaties Brederode Wonen en Pré Wonen een en ander met zoveel woorden aan de 

orde. 

De PvdA sluit zich graag aan bij de slotvraag van beide corporaties en leggen deze, voor deze 

gelegenheid enigszins aangepast, dan ook aan u voor: 

Wanneer mogen de corporaties rekenen op een concretisering van de eerder gemaakte 

afspraak dat u de corporaties locaties op gemeentegrond aanreikt, waarop de beoogde en 

beloofde aantallen van 28 sociale huurwoningen per jaar kunnen worden gerealiseerd?"  

 

Mevrouw Wierda, GroenLinks 

Onderwerp: Formule 1 

Standpunt en actie college m.b.t. plannen Formule 1 

We lezen af en toe iets in de krant over de plannen voor een Formule 1 in Zandvoort en het 

geruchtencircuit draait op volle toeren. Daarom hebben we een aantal concrete vragen voor 

het college: 

1. Wat is de stand van zaken mbt de plannen voor F1?  

In het nieuwe collegeakkoord staat de tekst:  

"We zullen de ontwikkelingen rondom het circuit in Zandvoort kritisch volgen. Die brengen 

veel geluids- en verkeersoverlast met zich mee." 

2. Wat bedoelt het college precies met 'kritisch volgen'? 

3. Welk standpunt draagt het college uit naar Zandvoort mbt de planvorming over de F1? 
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4. Welke actie wordt er concreet ondernomen door het college richting Zandvoort? 

 

Mevrouw Roos, Hart voor Bloemendaal 

Onderwerp: Aarde bij Bijduinhof 

Zie de foto hierbij. Te zien is hoe aarde uit de tuin van een van de huizen op Bijduinhof naar 

beneden valt. Dit levert gevaarlijke situatie op als het hele pakket aarde gaat schuiven na 

een grote regenbui. Wat gaat u hieraan doen? 

 

 
 

Mevrouw Roos, Hart voor Bloemendaal 

Onderwerp: Melding politie 

Is de burgemeester bereid de ongelakte melding op te vragen bij de politie, dwz de melding 

die de burgemeester deed op 21 december 2017 teneinde mij uit de raadszaal te laten 

verwijderen door de politie? En indien niet, waarom niet? 

De politie zegt dat de melding niet wordt vrijgegeven om de privacy van de burgemeester te 

beschermen. Maar hoe zit het dan met mijn privacy? Wat is er zo geheimzinnig aan die 

melding dat ik hem niet mag lezen? 

 


