
From: jarvi@xs4all.nl <jarvi@xs4all.nl>
Sent: vrijdag 16 november 2018 12:55:42
To: Griffie Bloemendaal
Cc:
Subject: Fw: tav de raad

Geachte griffier,

Hierbij mijn dringend verzoek aan alle raadsleden van de gemeenteraad. Wilt u deze tekst doorsturen aan de hele raad?

Het gaat over Park Vogelenzang in Bennebroek waar ik me grote zorgen over maak.

Graag ook plaatsen op de lijst van ingekomen stukken voor de raad. Omdat het urgent is, zou ik u willen vragen hier niet mee te 

wachten.

Dank u voor de medewerking.

Mvrgr,

Adrienne Looman

Beste raadsleden,

Binnenkort gaat u beslissen over Park Vogelenzang in Bennebroek. Ik maak deel uit van de focusgroep en wat daar wordt 

besproken is voor mij aanleiding om mij met een urgent verzoek tot u te richten. Want het gaat niet goed. Ik wil mijn zorgen met u 

delen:

1. Aantal woningen; Er komen geen 250 woningen maar 300 woningen. Die extra 50 woningen worden nu al ingeboekt. Volgens 

de ambtenaar is de raad hiermee akkoord. Maar ik weet dat u hebt ingestemd met 250 woningen en geen 300. Daarvoor 

hebt u een amendement aangenomen;

2. De parkeerplaatsen; Er zijn veel te weinig parkeerplaatsen voor de Willinckschool aan de Rijksstraatweg. In plaats van 50 

parkeerplaatsen (dat nu op piektijden al onvoldoende is) zijn er straks nog maar 15 op het nieuw aan te leggen 

parkeerterrein naast de school. In de focusgroep wordt gezegd dat er dan maar een kiss and ride strook (10 plaatsen) moet 

komen maar dat is natuurlijk uitgesloten aan deze weg. Hoe moeten ouders dan straks nog hun kinderen gaan 

wegbrengen? Niet alle ouders kunnen op de fiets of lopend naar school, veel van de kinderen wonen geen eens in 

Bennebroek. Dit wordt straks een chaotische en gevaarlijke situatie en zal daarom nu adequaat moeten worden opgelost;

3. De verkeersroute; De ontsluiting is al door uw raad genoemd als problematisch en dat onderschrijf ik volmondig. Het is 

bovendien gevaarlijk zo dicht bij de school en met de bushalte ernaast. Hier moet echt grondig onderzoek naar worden 

gedaan. Eventueel een extra ingang maken verderop op de Rijsstraatweg. De Parnassialaan moet ook op een effici nte 

wijze naar de Rijksstraatweg kunnen blijven gaan.

4. De fietsbrug; Er wordt gezegd dat de fietsbrug er moet komen omdat Welzijn Bloemendaal daar op heeft ingezet. Het valt mij 

op dat hier flink op wordt aangestuurd terwijl wij dichtbij al een fietsbrug hebben. Waarom een extra brug? Eerder is 

vastgesteld dat een extra brug geen enkele meerwaarde heeft voor het plan zelf. Daarom is het principieel onjuist om een 

fietsbrug in de planexploitatie op te nemen. De gemeente heeft al aangestuurd op een fors aantal sociale woningen (die 

negatief op het plan drukken), en de aanleg van openbare ruimte is hier relatief duur vanwege de parkachtige inrichting. 

Een extra brug leidt tot verdere financi le druk die absoluut ten koste zal gaan van de kwaliteit van het plan. Sobere 

architectuur, verarmde openbare inrichting, of beide. Het is beter om het geld te steken in de omgeving om, voor zover dat 

nog kan, deze groen te houden en te zorgen voor kwaliteit. Fietsbrug prima maar dan wel door de gemeente betaald.

5. De zorggebouwen die nu nog staan maar op den duur verdwijnen; Er wordt gerekend met een zeer hoge 

bebouwingsdichtheid. Terwijl de huidige gebouwen een ander karakter hebben en sprake is van gedeelde voorzieningen, 

wordt de indruk gewekt dat elke woon unit die straks verdwijnt, kan worden vervangen door een nieuwe woning. Dat zal 

het plan een zeer versteend uiterlijk geven. De huidige bebouwingdichtheid is al onaantrekkelijk. Het uitgangspunt voor 

Park Vogelenzang is altijd behoud van de parkstructuur geweest, ook voor de gemeenteraad. Daarom moet de raad nu ook 

vastleggen dat wanneer de zorggebouwen zouden worden vervangen voor woningen, de parkstructuur maatgevend blijft. 

Het genoemde extra aantal van 50 woningen gaat daarom onmogelijk passen. Laat het plan maar visueel maken d.m.v. 

maquette en/of artist impression zodat iedereen goed kan zie hoe het er uit gaat zien. Vaak hebben mensen geen idee waar 

ze het over hebben met nieuwe plannen. Mijn man had al eerder zo’n artist impression gemaakt van hoe het Groot 

Hoefbladlaan er uit zou zien met de toen bedachte bebouwing, daar was iedereen zo van geschrokken dat dat onmiddellijk 

is aangepast.

6. De participatie; Er wordt door de gespreksleiders en de ambtenaren totaal niet geluisterd naar de omwonenden. Als er een 

keer een kritisch geluid te horen valt, dan wordt het onmiddellijk afgekapt met teksten als daar is de raad al lang mee 

akkoord’. Er is ook op verschillende punten diverse keren aangegeven dit is een vaststaand feit en daar kunnen we niets aan 

veranderen terwijl nu achteraf blijkt dat dat zo helemaal niet werkt. Bij Vitaal Vogelenzang kon het wel anders. Helaas 

nemen mensen deel in de focusgroep die niet eens in Bennebroek wonen en al helemaal niet aan de rand van het park. Er is 

veel te weinig oproep gedaan aan omwonende van het park om mee te doen aan de focusgroep. Ik spreek mensen die niet 

eens weten dat die groep bestaat.



Ook heeft mijn echtgenoot tot 3 keer toe een brief gestuurd naar het college m.b.t. de (sociale) woningbouw opgave, waarop 

hij uiteindelijk na 9 maanden eens antwoord op heeft gekregen. Ik vind dat geen participatie. 

Ik wil u vragen op alle punten te reageren naar mij toe. Dan weet ik waar ik aan toe ben en kan ik dat delen in mijn omgeving.

Dank voor de moeite,

Adrienne Looman
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