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Vragen half uur gemeenteraad Bloemendaal 26 maart 2015 

 

 

 

 

VVD  

Over perceel Meerleven in de Oude Kern van Bennebroek 

In de raadsvergadering van 18 december 2014 heeft de gemeenteraad met de motie 

“voorbereiding herziening bestemmingsplan Meerleven” het college verzocht de  noodzakelijke 

voorbereidingen te treffen om de bestemming van het perceel Meerleven per 1 maart 2015 te 

wijzigen in 'tuin'. 

 Wat is de stand van zaken met betrekking tot de wijziging van de bestemming van het perceel 

Meerleven in “tuin”? Welke stappen zijn hiervoor gezet? 

Wat is de invloed van de op 27 februari gedateerde aanvraag omgevingsvergunning “nieuwe 
zorginstelling” voor het adres Witte de Withlaan 1 op deze bestemmingswijziging? 

Past deze aanvraag binnen de bestemming "maatschappelijk" en de verdere regels in het 

bestemmingsplan Oude Kern? 

Hoe gaat het college bewerkstelligen dat de raadsmotie wordt uitgevoerd? 

Hoe wordt de gemeenteraad betrokken? 

 

GroenLinks 

Ons is gebleken dat de gemeente al in november 2014 toestemming heeft gegeven aan 

Staatsbosbeheer om het wisentterrein uit te breiden, met als voorwaarde dat het ruiterpad zou 

worden verlegd BUITEN wisent terrein. Dat blijkt niet te kunnen i.v.m. Natura 2000 gebied. Nu is 

er een plan om de wisenten wel toe te laten in Middenduin met het huidige ruiterpad er dwars 

doorheen. Er zijn door Staatsbosbeheer zelfs al vrij vergaande maatregelen getroffen voor 

uitbreiding van het wisentterrein naar Middenduin.   

Is de gemeente door Staatsbosbeheer op de hoogte gesteld van het feit dat de afspraken van 

november 2014 niet worden nagekomen? 

Een aanzienlijke groep gebruikers van het ruiterpad maakt zich ernstig zorgen over de veiligheid 

van hun paard en van henzelf. PWN en Staatsbosbeheer zeggen de veiligheid van ruiters nooit 

helemaal te kunnen garanderen. Echter, de wethouder heeft eerder aangegeven dat veiligheid van 

ruiters voorop dient te staan. Kan de wethouder de uitbreiding van het wisentengebied nog 

voorkomen? 

 

Hart voor Bloemendaal 

Op 9 maart heeft de wethouder gesproken met de omwonenden Witte de Withlaan in Bennebroek 

over de invulling van de plantsoenen/groenstroken. Dat gesprek vond plaats op het parkeerterrein. 

Tijdens dat overleg heeft de wethouder zijn excuses aangeboden wegens de verkeerd gelopen 

communicatie. De omwonenden gaven in grote getale aan het niet eens te zijn met het 

renovatieplan. Daarop heeft de wethouder beloofd dat er met de omwonenden opnieuw overlegd 

zou worden. Er waren wat struiken besteld, maar er zouden meer struiken geplaatst worden op die 

plekken waar de bewoners dat op prijs stelden. 

Vragen: 

Heeft dat overleg intussen plaatsgevonden 

Betekent dat inderdaad dat de wethouder zijn belofte dat er meer struiken komen dan in het plan 

dat kort voor de bijeenkomst op 9 maart jl staan ingetekend? 

Zo niet: zijn de bewoners dit keer dan wel geinformeerd waarom het plan blijft zoals het is, te 

weten: het plan dat werd uitgedeeld in de brievenbussen kort voor 9 maart? En waarom komt de 

wethouder de afspraak gemaakt op 9 maart niet na? 

 

  

 


