Vragen voor de rondvraag in de commissie Grondgebied van 18 juni
(op volgorde van binnenkomst)
Vraag PvdA over gele vlakken Vogelenzangseweg
Ik wil dinsdag in de rondvraag aan de orde stellen: de recent aangebrachte gele vlakken op de
Vogelenzangseweg:
Recent zijn bij de definitieve inrichting van de Vogelenzangseweg in Vogelenzang grote opvallende
gele vlekken aangebracht. Hoewel dit conform het eerdere plan is uitgevoerd, zijn er veel klachten
over. De vraag is of men zich dit ook aanvankelijk zo voorgesteld had. In elk geval werkt het
ontsierend op de beleving van het dorp en is ook maar de vraag of de verkeersveiligheid ermee
gediend is. Zo is door het gele vlak het daarin aangebrachte zebrapad nauwelijks zichtbaar.
Wanneer gaat de evaluatie van de herinrichting plaatsvinden en kan dit daarbij expliciet worden
meegenomen?
Harold Koster

Vraag Hart voor Bloemendaal over zomerhuis Elswoutshoek
Beste wethouder
Kunt u uitleggen wat er gebeurd is mbt het zomerhuis van Elswoutshoek? Daar was een
vergunning voor verleend. Onderzoeken waren klaar. Dat heeft al met al een jaar geduurd. Nu heb
ik begrepen dat er opnieuw een ter inzage legging moet volgen op grond van een rectificatie. Wat
moet er precies gerectificeerd worden? Ook heb ik gehoord dat er een onderzoek moet
plaatsvinden? Wat is dat voor onderzoek?
Is dit over het hoofd gezien? Wie draait er op voor de kosten die deze vertraging met zich
meebrengt? Hoe is dit gecommuniceerd aan de eigenaar? Is dit allemaal bevorderlijk voor de sfeer
in dit toch al pijnlijke dossier?
Marielys Roos

Vraag PvdA over Formule I en verkeer
Afgelopen donderdagavond was er een BVA over dit onderwerp. De PvdA constateert dat daar veel
zaken worden gesteld als ‘voldongen feit’. Wij zijn tegen de komst van de F1 en van mening dat
het circuit uberhaupt niet thuis hoort op deze plek in de duinen, maar zien wel voordelen in een
aantal van de verkeersmaatregelen die men voor ogen heeft als verhoging van de frequentie van
de treinen, meer inzet van de fiets naar het strand en het managen van de hoeveelheid
autoverkeer. Dit, omdat het strandverkeer het hele jaar door van kan profiteren en daardoor de
overlast voor omwonenden beperkt kan worden. Echter, de massaliteit is onacceptabel. Een aantal
van 24 treinen per uur door Overveen waardoor deze spoorovergang effectief bijna niet meer open
zal gaan, gaat alle perken te buiten. Vraag: de wethouder zou hebben aangeven te gaan
deelnemen in een regionale stuurgroep. Klopt dat? Wanneer start die groep en wat wordt de inzet
van het college? Hoe wordt de raad hierop gekoppeld?
Harold Koster
PvdA

Vraag PvdA over Kamperen Vrijburglaan
Er is aangekondigd dat deze zomer op het veld aan de Vrijburglaan zal worden gekampeerd door
mensen die betrokken zijn bij een dans/sportactiviteit in de Tetterodehal.
De o wo de
ake zi h daar egrijpelijkerwijs druk o . Het College wil goed o ta t et de
urgers . Het lijkt er e hter op dat er hier auwelijks tot gee o
u i atie et de urgers heeft
plaatsgevonden. Wat heeft het college gedaan en wat gaat het college doen richting de
omwonenden? Krijgt de gemeente hier een vergoeding voor? Gaan dit soort dingen vaker gebeuren?
Kan dat zomaar?
Harold Koster

