
Geachte leden van het college en van de raad. 

 

Allereerste wat over mijzelf. 

Ik ben geen complotdenker. Ik ben een optimist. Misschien ben ik zelfs wel een idealist. 

 

PARTICIPATIE of Participizza? 

 

Als bewoner van het Kennemerpark heb ik vanaf het begin het proces 1828, WR1 en 

tussendoor ook de huisvesting van statushouders op de voet gevolgd.  

 

Ik heb zelfs meerdere malen ingesproken en veel raadvergaderingen live en online gevolgd. 

Bij het inspreken -mijn eerste kennismaking met de locale politiek- viel mij meteen de 

pedante en neerbuigende houding van de voorzitter ten opzichte van de insprekende 

burgers op.  

 

Nu kan ik best tegen een stootje, hoor. Maar respect en goede omgangsvormen horen er 

wel bij. 

 

Mijn overall conclusie is; wat een boze en zure bijeenkomsten. Zelfs onze frisse en ervaren 

burgemeester kijkt stuurs tijdens de vergaderingen. Het maakt niet uit welk onderwerp het 

is; niemand lijkt bereid te zijn tot een compromis… heilige huisjes en stokpaardjes. Waardoor 

te weinig wordt ingegaan op de reële argumenten van de eigen inwoners. 

 

De omwoners van WR1 waren oprecht positief kritisch over de bouwplannen van Wibaut. 

Maar ook met gegronde twijfels over de veiligheid… 

De zeer goed onderbouwde analyses over het waaróm heeft u allen in vele nota’s van mijn 

buren ontvangen. Puik onderzoekswerk waar zij uren en uren in hebben gestopt. Gelukkig 

maar. Dus later geen “ich habe es nicht gewust…” U bent gewaarschuwd. 
 

Wat mij aangrijpt is dat de oprechte zorgen die er worden geuit over het plan van Wibaut 

door het college en raadsleden totaal worden onderschat. ‘Zelfs wordt weggezet als Not in 

my backyard’ gedoe.  
 

Waarom worden wij niet worden gerustgesteld. Door bijvoorbeeld: 

“We begrijpen dat u zich zorgen maakt over de verkeersveiligheid en het sluipverkeer”, maar 
kijk we hebben een plan gemaakt…”  We horen niets, we zien niets. Moeten blijven vragen 

om rapporten en onderbouwing. 

 

Politiek zegt; participatietraject moet beter. Gemeente doet niets. Wibaut verzint onfrisse 

publiciteitsstuntjes… 

 

Politici nodigen mijn ster-buren uit om ze uit te horen over wat ze allemaal hebben ontdekt. 

Dat is positief. Maar de juiste informatie zou van het college, haar ambtenaren moeten 

komen. Waar is de betrouwbare overheid…? 

 

Wibaut heeft de afgelopen 2 jaar geen beweging gemaakt, niet het volume, niet de massa, 

niet het behoud van bomen, niet voldoende parkeerruimte en niet de bewonersdoelgroep…  



Alles moest blijven: 1828. 

 

De ambtenaren traineren en plegen obstructie. 

Onderzoeken blijven maanden in de la liggen. Pas na heel vaak vragen en wob’s verschijnen 
de rapporten op de participatie website. 

 

De Bloemendaalse politiek geeft, door de manier van vergaderen in toon en sfeer, het 

slechte voorbeeld.  

De wijken en buurten zijn tegen elkaar uitgespeeld in het statushouders dossier.  

 

WR1 zijn nu door B&W samengevat in een Raadsvoorstel waarin de resultaten van onze 

participatie ondergeschikt worden gemaakt aan de wil van een agressieve commerciële 

partij. B&W gaat het 1828 plan door drukken ten koste van een goede ruimtelijke 

orderdening en veiligheid. Daarmee geeft B&W en de Bloemendaalse politiek de boodschap 

aan de burgers dat participeren in de gemeente Bloemendaal geen zin heeft.  

 

Nu lijken we recht tegen over elkaar te staan. Geef de goedwillenden de ruimte. 

 

Wie o wie herstelt het vertrouwen in de Bloemendaalse politiek? 

 

Dank voor uw aandacht. 

 


