
Per mail ontvangen in griffie@bloemendaal.nl do 14-3-2019 14:31 

 

Corsanummer: 201900 

 

Beste griffier, 

 

Kunt u onderstaand doorsturen aan de burgemeester ter beantwoording? 

 

Dank, 

 

Mvrgr, 

Marielys Roos 

Hart voor Bloemendaal 

 

 

Geachte burgemeester, 

 

Tijdens het presidium van 12 maart jl verklaarde u dat u niet bent gehoord door mevrouw X, 

erslaggeefster a  het Bloe e daals Nieu sblad, oor het artikel Noodklok geluid o  “ts u a i 
a  i tegriteits eldi ge  dd 6 maart 2019. 

 

I  het artikel staat de olge de zi : …Verdere rage  o er dit o der erp il hij u iet 
bea t oorde …  

 

1. Deze zin duidt erop dat het Weekblad u heeft benaderd voor een toelichting, los van de 

burgemeestersbrief van 1 maart jl. Het lijkt me ook dat voor dit zeer belangrijke onderwerp 

er een contact is geweest tussen u en de verslaggeefster. Kunt u dat bevestigen? Als dat niet 

zo is, vraagt u dan om een rectificatie van het artikel? Zo niet, waarom dan niet? 

 

2. Klopt het dat dit artikel van te voren is gezien door de afdeling communicatie of welke 

afdeling dan ook voordat het werd geplaatst?  

 

3. Hebt u het artikel zelf nog gezien? U wordt immers aangehaald, geciteerd.  

 

4. In het artikel staat ook dat de fam X de gemeente hebben gedagvaard. Dat is vertrouwelijke 

informatie. Hoe komt zij aan deze informatie? Ik heb de lijst met ingekomen stukken 

gecheckt en ik kan hier niets over vinden. Wel wordt er verwezen naar een stuk van de 

huisadvocaat dat na inlog te zien zou zijn. Maar er is niets te zien. Zelfs niet na inlog. Voor mij 

is dit nieuw. Als raadslid kan ik zelfs niets raadplegen na inlog. Wie heeft dit dan verteld aan 

de verslaggeefster? Of bent u van mening dat dit openbare informatie is? Het lijkt me niet. 

Ook de aansprakelijkheidstelling zelf kan ik niet vinden na inlog. Zie D6 lijst ingekomen 

stukken met dagtekening 22 februari 2019. Is de aansprakelijkheidsstelling voor 28 februari 

door u ontvangen? Hoe valt dit te rijmen met de stukken die de raad eerder ontving? Is de 

raad aansprakelijk gesteld? Zijn raadsleden individueel aansprakelijk gesteld? Wat weet de 

verslaggeefster wel wat ik niet weet? 

 

Mvrgr, 

Marielys Roos 

Hart voor Bloemendaal 
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