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Twee sprekers hebben zich gemeld:

- de heer Hans Naderman namens verschillende scholen over het lerarentekort en

- de heer Karel van Broekhoven namens het platform Rust bij de kust.

De heer Naderman had al een brandbrief over het lerarentekort bij de scholen in Bloemendaal 

gestuurd. Hij licht deze nader toe. Hij vraagt de gemeente Bloemendaal om samen te werken met de 

scholen om dit probleem aan te pakken.

Diverse fracties vragen op welke manier de gemeente hierin kan faciliteren.

De heer Naderman geeft aan dat een aantrekkelijke woonomgeving mensen aantrekt. Naar zijn 

mening is Bloemendaal dat.

Dit kan de gemeente wellicht op onderdelen verbeteren en dat meer naar buiten brengen. Dat trekt 

mensen aan en daarmee ook onderwijskrachten. Verschillende gemeenten, zoals ook Amsterdam, 

hebben een soortgelijke programma’s ontwikkeld. Dit kan overigens ook op regionaal niveau.

Ook vraagt de heer Naderman of de gemeente na wil denken over het invullen van vervallen lesuren. 

De gemeente(raad) kan dit opvullen met les-vervangende activiteiten. Ook kunnen hierbij lokale 

muziekscholen, sportverenigingen worden betrokken.

De aanwezige raadleden staan positief tegenover het initiatief. Wel is het zo dat het aantrekken van 

leerkrachten ten koste kan  gaan van andere gemeenten.

Er ligt hier ook een grote rol voor het college. De verschillende fracties zullen hier aandacht voor 

vragen.

De heer Broekhoven spreekt namens het Platform “Rust bij de Kust”. In de komende commissie 

Grondgebied zal het “Actieplan Geluid” worden behandeld.

Hem vallen meerdere zaken op in dit plan. Er worden nauwelijks stilte- en natuurgebieden genoemd. 

Wat hem vooral verbaasd heeft is dat in het gehele plan niet één keer over het circuit in Zandvoort 

wordt geschreven.

Er is sinds de wisseling van eigenaar van het circuit veel veranderd. Er worden meer evenementen en 

bedrijfsdagen georganiseerd.  Op dit moment op zo’n 240 dagen. Dat is een forse toename ten 

opzichte van het aantal dagen dat de vorige eigenaar organiseerde. Ter vergelijking haalt hij ook het 

circuit van Assen aan, dat slechts 48 dagen per jaar activiteiten organiseert.

Hij vraagt de Bloemendaalse gemeenteraad om bij de behandeling van het Actieplan Geluid hiervoor 

aandacht te vragen.

Er wordt positief gereageerd door de raadsleden en zij vragen de heer Broekhoven hoe hij tegenover 

de organisatie van Formule 1 races staat. Hij geeft aan dat, in het geval dat daarvoor meer “stille 

dagen” terugkomen, hij dit zal accepteren.

De aanwezige raadsleden geven aan, dat zij in de commissie het circuit ter sprake zullen brengen.

De heer van Broekhoven voegt nog toe, dat als raadsleden op de hoogte willen blijven van zijn 

Platform, dit kan via www.rustbijdekust.nl. 
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