
Vragen voor de rondvraag 

PvdA 

vraag 1 strand mishandeling en drugsoverlast 

Ik het overzicht van misdrijven en incidenten zien we een zorgwekkende toename van 

mishandeling en drugsoverlast. Ik kan het zo niet plaatsen. Is dit wellicht samenhangend 

met de strandfeesten? 

PvdA 

vraag 2 beleidsregels regulier exploitatie strandpaviljoens 

Bij het Griffiebericht van 5 januari ontvingen we de vaststelling van de beleidsregels 

‘reguliere exploitatie strandpaviljoens’. Dit naar aanleiding van het debat hierover in de 

cie. B+M op 7 december. In de brief hierover wordt gesteld dat 2018 een overgangsjaar 

is. Zoals eerder besproken is dit in afwijking van de vastgestelde kaders. Graag vraag ik 

toelichting hierop alsmede hoe voorkomen wordt dat na 2018 wederom afgeweken zal 

worden. 

 

Hart voor Bloemendaal 

Vraag 1 Egels  in winterslaap  

Zie onderstaande mail. Graag hoor ik van college wat hier precies is gebeurd, en of de 

reactie van mevrouw terecht is, dwz haar zorgen. Ivm egels en winterslaap. 

Van: Kanna Kraus [mailto:kannakraus@gmail.com]  

Verzonden: donderdag 18 januari 2018 10:32 

Aan: m.roos@quicknet.nl 

Onderwerp: Egels in winterslaap overvallen (Bennebroek) 

Goedemorgen Marylis, 

Hierbij richt ik mij tot jou omdat ik niet goed weet tot wie ik mij anders kan richten. 

Ik heb zojuist ook een berichtje op jullie Facebook-pagina gezet..nog nooit eerder 

gedaan. 

Reden:Sinds afgelopen maandag is rond de Meerwijkvijver in Bennebroek (waar wij 

vanuit ons huis op kijken) begonnen met het rooien van vrijwel alle heesterbeplanting. 

Dit stond al langer in de planning i.v.m. de aanleg van 'natuurvriendelijke oevers'. 

Belanghebbende bewoners zijn vorig jaar uitgenodigd om hierover mee te denken en 

verzoeken te doen.  Na die avond heb ik een mail gestuurd aan de heer Raaphorst en de 

heer Groen met een aantal verzoeken mijnerzijds. Ik ben die mail geëindigd met een 

bijzonder aandachtspunt, namelijk het feit dat er diverse egels leven rond de vijver. De 

recente beplanting is/was namelijk uitermate geschikt als leefgebied i.v.m. voeding, 

schuilplek, nestelplek, slaapplek etc. Doordat er een aantal plekken dicht begroeid waren, 

kwam hier ook niemand om te schoffelen etc. Tijdens menig late zomeravond kon je hier 

egeltjes zien rondlopen die door het gras liepen te scharrelen om vervolgens weer de 

bosjes in te waggelen. Schattig! In augustus kreeg ik een reactie van John Raaphorst 

waarin hij mij liet weten dat er nog een flora-en faunaonderzoek zou worden uitgevoerd 

en dat er voor deze kwestie overleg zou zijn met de aannemer/ontwerper om hiervoor 

een oplossing te zoeken. Aansluitend heb ik hem in een mail nog verzocht om de 

belanghebbenden op de hoogte te houden van de uitkomst van dit onderzoek. Hier heb ik 

niets meer op gehoord. Vorige week (11-1-18) heb ik nog een mail gestuurd met de 

vraag of er nog iets meer bekend was over de 'egelkwestie', maar hier heb ik geen 

reactie op gekregen. Inmiddels zijn de graafmachines bij ons voor de deur aan de gang. 

Ik vind het beeld echt afschuwelijk: ik weet dat hier egels in winterslaap zijn en zie hoe 
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de machines grote bossen heesters uit de grond rukken en vervolgens met hun 

rupsbanden alles platrijden. Het is letterlijk om te huilen!! Ik begrijp niet dat dit zomaar 

gebeurd in de Gemeente Haarlem, waar men toch altijd de mond vol heeft van het 

behouden van groen etc. En ik begrijp ook niet dat dit zomaar gebeurd voor het 

aanleggen van zogenaamd 'natuurvriendelijke' oevers. Ik noem deze werkwijze bepaald 

niet natuurvriendelijk!! Ik richt mij tot jou in de hoop dat er iets kan gebeuren om dit 

anders te doen of te stoppen. Ik weet niet bij wie ik anders moet aankloppen. Ik weet 

niet of 'de egel' beschermde diersoort is of niet, maar als mensen zich dit realiseren, kan 

het toch niet zo zijn, dat dit zo wordt gedaan?? Wil je mij alsjeblieft een reactie geven. Ik 

hoop erop dat jullie partij misschien iets kan doen of mij een tip kan geven voor wat ik 

zou kunnen doen. Met vriendelijke groet, Kanna Kraus 

Vraag 2 

Baggerwerkzaamhden 

Wanneer heeft de RVA uitspraak gedaan in de kwestie baggerwerk?  

Hoeveel bedroegen de advocaatkosten in deze procedure? 

Gaat u in beroep en zo ja waarom? 

U schrijft over verhalen van kosten: wat gaat u verhalen op welke partij? 
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