
Bericht 1 

 
Dank voor uw bericht. Ik zal het onder aandacht brengen van de griffie met het verzoek 
uw mail (en andere die ik over hetzelfde onderwerp ontving) te agenderen in het 
Presidium van de gemeenteraad. In het Presidium wordt besloten over agendering van 
onderwerpen.  
 
In verband met het Coronavirus vinden momenteel geen bijeenkomsten van de 
gemeenteraad plaats. Ik zal verzoeken aan de griffie om u te berichten wanneer dat wel 
weer het geval is. Overigens zijn de vergaderingen van het Presidium openbaar. 
 
In de hoop u hiermee voldoende te hebben beantwoord. 
 
Met vriendelijke groet, 
Elbert Roest 
________________________________________ 
Van:  
Verzonden: woensdag 18 maart 2020 19:59 
Aan: Burgemeester Bloemendaal 
Onderwerp: raadsenquete verkoop gymzaal Bennebroek 
 
geachte burgemeester, geacht college, geachte gemeenteraad. 
 
ik verzoek U een raadsenquete in te stellen naar de gang van zaken rond de verkoop van 
de gymzaal te Bennebroek aan jong leren te Heemstede. 
ik ben bekend met het verkochte object in kwestie. 
een opbrengstwaarde van euro 20.000  of omstreeks dat doet af aan een vermoedelijk 
reëel waarde. Gemeenschapsgelden behoeven zorgvuldige besteding. Zo ook heeft te 
gelden voor te genereren opbrengsten. 
Een enquête zal mogelijk inzicht verschaffen voor burgers en kiezers over een wel - of 
niet gevolgd correct en/of integer beleid. 
 
Vertrouwende dat zo'n enquête navolging zal vinden. 
 
 
Bericht 2 

 
Dank voor uw bericht. Ik zal het onder aandacht brengen van de griffie met het verzoek 
uw mail (en andere die ik over hetzelfde onderwerp ontving) te agenderen in het 
Presidium van de gemeenteraad. In het Presidium wordt besloten over agendering van 
onderwerpen.  
 
In verband met het Coronavirus vinden momenteel geen bijeenkomsten van de 
gemeenteraad plaats. Ik zal verzoeken aan de griffie om u te berichten wanneer dat wel 
weer het geval is. Overigens zijn de vergaderingen van het Presidium openbaar. 
 
In de hoop u hiermee voldoende te hebben beantwoord. 
 
Met vriendelijke groet, 
Elbert Roest 

 
Van:  
Verzonden: woensdag 18 maart 2020 21:04 
Aan: Burgemeester Bloemendaal 
Onderwerp: Fwd: Mening Rapport Gymzaal  
  



Geachte burgemeester van de gemeente Bloemendaal, 
 
onderstaan mijn mening.  
 
Opvallend is dat na de moord op Pim Fortuyn de achterkamertjes-politiek weer gestaag is 
toegenomen. Onze bestuurders weten het allemaal beter en dulden geen tegenspraak. 
Continu worden we helemaal niet of foutief voorgelicht. Wij burgers zien dit als een grote 
leugen en vragen ons stellig af voor wat en wie deze “regenten” nog voor staan. Louter 
hun eigenbelang dus! 
Is het dan vreemd dat het vertrouwen in onze leugenachtige overheid de afgelopen 
decennia heel erg gedaald is.  
Ook is opvallend dat de meeste sjoemelaars uit de VVD-stal komen. Neem bv Dhr. Haga, 
de bekende huisjesmelker die ook nog een aantal mensen zwart voor hem en zijn gezin 
laten werken.  
Nu weer zo’n ontransparante verkoop van een gebouw in Bennebroek waarbij bewoners 
niet van belang zijn dus ook niet geïnformeerd hoeven te worden.  
 
Hoogachtend, 
 
 
Oud inwoner van Bennebroek.  
 
Bericht 3 
________________________________________ 
Van:  
Verzonden: woensdag 18 maart 2020 20:46 
Aan: Burgemeester Bloemendaal 
Onderwerp: Gymzaal 
 
Dag Elbert, 
 
Zoals je waarschijnlijk weet waren mijn man en ik de eerste die vraagtekens zette bij de 
verkoop gymzaal. Had toen maar meteen ingegrepen dan was het niet zo ver gekomen 
als nu. U heeft niet naar ons willen luisteren. Sterker nog u heeft ons weggezet als 
fantast, ondeskundig en we moesten ons maar met ons eigen vakgebied bezig houden. 
Mijn man zit dagelijks met projectontwikkelaars, notarissen en bouwers om de tafel dus 
hij heeft wel degelijk verstand van zaken. U heeft hem publiekelijk aan de schandpaal 
genageld toen hij insprak en u heeft toegestaan dat de zogenaamde vastgoedleraar en 
makelaar Rolf Harder hem afbrandde in een debat met Rob Slewe terwijl hij zich niet kon 
verdedigen. Ook toen Rob Slewe zei laat dhr X dan zijn visie zelf maar geven werd dit 
niet gehonoreerd terwijl hij gewoon in de zaal achter Rob Slewe zat. 
U weet als geen ander wat er een geld is weggegooid aan advocaten en adviseurs om 
zowel de gymzaal als andere misstanden onder de deksel van de beerput te houden. 
Treiterijen aan Marielys Roos, X en Rob Slewe alles om hun kapot te maken. College en 
deel van de raad Bloemendaal is zeer corrupt. Ipv de verkeerde te straffen zal u er beter 
aan doen om de bezem er door te halen maar ja dat kan nu niet meer want u zit er nu 
ook tot uw nek aan toe in. U moet zich schamen! Iedereen weet dat ook X, Kruijswijk, X  
strafbaar hebben gehandeld maar zij komen er gewoon met uw medeweten mee weg. 
 
Groet, 
 
 
Bericht 4 

 
Dank voor uw bericht. Ik zal het onder aandacht brengen van de griffie met het verzoek 
uw mail (en andere die ik over hetzelfde onderwerp ontving) te agenderen in het 
Presidium van de gemeenteraad. In het Presidium wordt besloten over agendering van 



onderwerpen.  
 
In verband met het Coronavirus vinden momenteel geen bijeenkomsten van de 
gemeenteraad plaats. Ik zal verzoeken aan de griffie om u te berichten wanneer dat wel 
weer het geval is. Overigens zijn de vergaderingen van het Presidium openbaar. 
 
In de hoop u hiermee voldoende te hebben beantwoord. 
 
Met vriendelijke groet, 
Elbert Roest 

 
Van:  
Verzonden: woensdag 18 maart 2020 22:07 
Aan: Burgemeester Bloemendaal 
Onderwerp: Degelijk bestuurd in Bloemendaal noodzakelijk  
  
Beste burgemeester, 
Naar aanleiding van de ingezonden mededeling van woensdag 18 maart in het 
Bloemendaals Nieuwsblad verzoek ik u duidelijkheid te verschaffen omtrent deze zaak. 
Het gemeente bestuur in Bloemendaal als geheel heeft naar mijn mening niet een beste 
reputatie. Het is dus een prima moment om een keer positief in het nieuws te komen en 
volledige openheid duidelijkheid te verschaffen, ook al zou het zo zijn dat er volledig en 
juist is gehandeld door de betreffende wethouder. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bericht 5 

 

Dank voor uw bericht. Ik zal het onder aandacht brengen van de griffie met het verzoek 
uw mail (en andere die ik over hetzelfde onderwerp ontving) te agenderen in het 
Presidium van de gemeenteraad. In het Presidium wordt besloten over agendering van 
onderwerpen.  
 
In verband met het Coronavirus vinden momenteel geen bijeenkomsten van de 
gemeenteraad plaats. Ik zal verzoeken aan de griffie om u te berichten wanneer dat wel 
weer het geval is. Overigens zijn de vergaderingen van het Presidium openbaar. 
 
In de hoop u hiermee voldoende te hebben beantwoord. 
 
Met vriendelijke groet, 
Elbert Roest 

 
Van:  
Verzonden: woensdag 18 maart 2020 16:27 
Aan: Burgemeester Bloemendaal 
Onderwerp: Vertrouwen in bestuur  
  
Mijn vertrouwen in het bestuur gemeente Bloemendaal is nu wel compleet weg 
De ene rel na de andere ,het kost de burgers goud dat gekibbel en processen tussen 
jullie (zakkenvullers) jullie moeten je diep diep schamen!!!!!!! 
Het is vaak vriendjespolitiek en de hand boven het hoofd houden voor de bestuurders die 
het op dat moment het met jullie eens zijn !!!!!!!! 
STELLETJE MAFFIOZEN ZIJN JULLIE    
Ga eens aan het werk wat zinnig is en ga met het GELD om of het uit je EIGEN ZAK 
komt. 
Kan nog wel even doorgaan over jullie WANBELEID maar ik (met vele anderen)maak me 
ontzettend boos en heb het idee dat jullie ALLE COMMENTAAR 



niet eens serieus nemen. 
 

Bericht 6 

 

Dank voor uw bericht. Ik zal het onder aandacht brengen van de griffie met het verzoek 
uw mail (en andere die ik over hetzelfde onderwerp ontving) te agenderen in het 
Presidium van de gemeenteraad. In het Presidium wordt besloten over agendering van 
onderwerpen.  
 
In verband met het Coronavirus vinden momenteel geen bijeenkomsten van de 
gemeenteraad plaats. Ik zal verzoeken aan de griffie om u te berichten wanneer dat wel 
weer het geval is. Overigens zijn de vergaderingen van het Presidium openbaar. 
 
In de hoop u hiermee voldoende te hebben beantwoord. 
 
Met vriendelijke groet, 
Elbert Roest 

 
Van:  
Verzonden: donderdag 19 maart 2020 11:45 
Aan: Burgemeester Bloemendaal 
Onderwerp: verkoop gymzaal Bennebroek  
  
Geachte heer Roest, kan ik u wellicht helpen? Als mediator in vastgoed ben ik gewend dit 
soort conflicten op te lossen.  
 
Mijn meeste recente mediation in de regio was het “Watertorenplein” in Zandvoort. In 
november 2019 lukte het mij om dat langlopende conflict op te lossen.  
 
Als referentie geef ik op: burgemeester Moolenburgh, wethouder Bluijs en 
Gemeentesecretaris X.  
 
 



 
 

Met vriendelijke groet,  
  
 
 

Bericht 7 

 

Dank voor uw bericht. Ik zal het onder aandacht brengen van de griffie met het verzoek 
uw mail (en andere die ik over hetzelfde onderwerp ontving) te agenderen in het 
Presidium van de gemeenteraad. In het Presidium wordt besloten over agendering van 
onderwerpen.  
 
In verband met het Coronavirus vinden momenteel geen bijeenkomsten van de 
gemeenteraad plaats. Ik zal verzoeken aan de griffie om u te berichten wanneer dat wel 
weer het geval is. Overigens zijn de vergaderingen van het Presidium openbaar. 
 
In de hoop u hiermee voldoende te hebben beantwoord. 
 
Met vriendelijke groet, 
Elbert Roest 

 
Van:   
Verzonden: donderdag 19 maart 2020 11:21 
Aan: Burgemeester Bloemendaal 
Onderwerp: Aan de Burgemeester van Bloemendaal  
  
Geachte burgemeester, 



 
Naar aanleiding van een ingezonden mededeling in het Heemsteeds Nieuwsblad onder de 
titel 'Vertrouwenscrisis bestuur Bloemendaal' wend ik mij tot U. Wat in de ingezonden 
mededeling vermeld wordt is zorgwekkend. Het komt er op neer dat de gemeente 
Bloemendaal een gymzaal in Bennebroek - gebouwd op een perceel van 552 m2 - aan de 
stichting Jong Leren heeft  verkocht voor een bedrag van 20.000 euro. Naar ik - ook via 
andere kanalen - begrepen heb is de taxatie van het gebouw tot stand gekomen op basis 
van onjuiste informatie verstrekt door de gemeente Bloemendaal. In juridische termen 
heet dat dwaling.  
Daarnaast begrijp ik dat de gemeente Bloemendaal de stichting Jong Leren met de 
verkoop onder de marktwaarde een kwasi-schenking heeft willen doen toekomen, omdat 
de zij graag een kinderopvang gerealiseerd ziet in het voormalige gymlokaal. Zo'n 
schenking is zeer wel mogelijk - en mogelijk ook wenselijk - maar een dergelijke 
schenking zou dan toch gedaan moet worden in de vorm van een subsidie aan de 
stichting Jong Leren die los hoort te staan van de zakelijke transactie die de verkoop van 
onroerend goed betreft.  
Het verbaast mij zeer dat deze verkoop, die op grond van dwaling tot stand gekomen is 
(sommige mensen spreken zelfs van bedrog), tot stand gekomen is onder directe 
verantwoordelijkheid van een wethouder die in een vorig leven bankdirecteur was. 
 
Het zou de gemeenteraad van Bloemendaal sieren als zij naar deze transactie een 
raadsonderzoek zou instellen, 
 
Hoogachtend, 
 
 
Bericht 8 

 
Dank voor uw bericht. Ik zal het onder aandacht brengen van de griffie met het verzoek 
uw mail (en andere die ik over hetzelfde onderwerp ontving) te agenderen in het 
Presidium van de gemeenteraad. In het Presidium wordt besloten over agendering van 
onderwerpen.  
 
In verband met het Coronavirus vinden momenteel geen bijeenkomsten van de 
gemeenteraad plaats. Ik zal verzoeken aan de griffie om u te berichten wanneer dat wel 
weer het geval is. Overigens zijn de vergaderingen van het Presidium openbaar. 
 
In de hoop u hiermee voldoende te hebben beantwoord. 
 
Met vriendelijke groet, 
Elbert Roest 

 
Van  
Verzonden: donderdag 19 maart 2020 15:19 
Aan: Burgemeester Bloemendaal 
Onderwerp: Vertrouwenscrisis bestuur bloemendaal  
  
Geachte Burgemeester,  
 
Ik verzoek u dringend om de schijn van bedrog in zake verkoop gymzaal Bennebroek 
weg te nemen door alsnog 
een geobjectiveerde taxatie te laten doen voor het daadwerkelijk aangeboden onroerend 
goed en de verkoop terug te draaien indien blijkt dat er te laag is getaxeerd. 
Voorts verzoek ik U na te gaan welke partijen belang hebben bij dit mogelijke bedrog en 
aangifte te doen. 



met vriendelijke groet 
 
Bericht 9 

 
Dank voor uw bericht. Ik zal het onder aandacht brengen van de griffie met het verzoek 
uw mail (en andere die ik over hetzelfde onderwerp ontving) te agenderen in het 
Presidium van de gemeenteraad. In het Presidium wordt besloten over agendering van 
onderwerpen.  
 
In verband met het Coronavirus vinden momenteel geen bijeenkomsten van de 
gemeenteraad plaats. Ik zal verzoeken aan de griffie om u te berichten wanneer dat wel 
weer het geval is. Overigens zijn de vergaderingen van het Presidium openbaar. 
 
In de hoop u hiermee voldoende te hebben beantwoord. 
 
Met vriendelijke groet, 
Elbert Roest 

 
Van:  
Verzonden: donderdag 19 maart 2020 13:23 
Aan: Burgemeester Bloemendaal 
Onderwerp: FW: Verkoop gymzaal Bennebroek  
  
Burgemeester, 
 
Gaarne openheid van zaken verkoop gymzaal Bennebroek. 
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