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Vraag van: Mevrouw Wierda, GroenLinks 

Over: Brandbrief lerarentekort 

 

N.a.v. ingekomen brief (A9) van de directieraad Bloemendaal PO (directeuren van 13 basisscholen in 

onze gemeente) over het lerarentekort op onze basisscholen. Hierin wordt onze gemeente uitgenodigd 

om actief te participeren in de totstandkoming van een actieplan dat moet resulteren in maatregelen om 

deze tekorten aan te pakken. 

 

Vragen: 

1. Heeft het College kennis genomen van deze brief? 

2. Zo ja, is de wethouder voornemens hier actief aan deel te nemen? De fractie van GroenLinks zou dit 

in elk geval zeer toejuichen.  

3. Ook zouden we het College willen vragen de raad te informeren over de voortgang van dit 

actieplan.  

 

 

Vraag van: de heer Van der Veldt, CDA 

Over: Leidsche vaart tussen de Bekslaan en de Centenbrug te Vogelenzang/ Bennebroek 

 

Zaterdag heb ik met een aantal bewoners gesproken over de verkeersveiligheid op het traject vanaf de 

Bekslaan tot en met de Centenbrug te Vogelezang/ Bennebroek. Er is onder andere kort gesproken 

over mogelijke optie van reconstructie van de weg en het kruispunt Bekslaan. Wat vooral naar voren 

kwam is dat auto’s op dit traject vaak harder rijden dan 50 km/ per uur. Voorts rijden over deze relatief 
smalle weg ook vrachtwagens, terwijl dit verboden is. De bewoners ervaren de situatie als onveilig. 

Mijn vraag aan de Wethouders is dan ook of het College op de korte termijn de situatie veiliger kan 

maken door in overleg met de bewoners handhavend op te treden tegen vrachtwagens die de weg 

gebruiken en bijvoorbeeld de weggebruikers bewust te maken van hun snelheid doormiddel van een 

digitaal bord dat hun snelheid aangeeft op het wegvak.  

 

 

Vraag van: de heer Slewe, Hart voor Bloemendaal 

Over: Collegebrieven 

 

Tijdens welke collegevergadering(-en) is de eerste openbare collegebrief met de bijlage met 

vertrouwelijke informatie uit het Hoffman dossier besproken?  

 

Tijdens welke collegevergadering is de tweede brief besproken?  

 

De uitspraak van de ‘mevrouw’ van de communicatieafdeling dat de brieven niet verstuurd hadden 

mogen worden was te lezen in het Haarlems Dagblad  

 

Is dat ook het officiële collegestandpunt? 

 Is het college van mening dat het ambtsgeheim/ de vertrouwelijkheid geschonden is?  

Gaat het college aangifte tegen zichzelf doen? 

 

 

Vraag van: de heer Slewe, Hart voor Bloemendaal 

Over: Park Brederode 

 

Tot op heden wordt mij nog steeds inzage geweigerd in het dossier verkoop hoofdgebouw park 

Brederode. Ik heb een aantal stukken overhandigd aan de heer Heijink en mijn vraag aan de heer 

Heijink is of hij nog steeds weigert mij inzake te geven in het dossier en/of hij nu zelf actie gaat 

ondernemen? 

 


