
We hebben de onderwerpen (bescherming van de Oude Duinen in het villapark en de motie al 
uitvoerig toegelicht en besproken in de commissievergaderingen en de vorige raadsvergadering, toen
wij besloten dit nog aan te houden voor de raad van 16 maart as. De wethouder heeft intussen 
verklaard dat de broedende kip een ei had gebaard met een snaveltje door de schil. Het ei is dus 
gelegd en we begrijpen dat het geserveerd wordt op 4 april as. Dat neemt niet weg dat wij de druk 
op de besluitvorming van of door het college maximaal willen houden en er echt alles aan willen 
doen om het huidige bouwplan te voorkomen. Niet omdat we tegen nieuwbouw ter plaatse zijn, 
maar wel omdat het voorgestelde bouwplan niet past. Ook dat hebben we toegelicht en 
gemotiveerd. Daarbij komt dat er geen draagvlak is voor het huidige bouwplan. De buurt heeft de 
bezwaren uit en te na bekend gemaakt.

Voor ons is behoud van natuurwaarden belangrijk. Maar ook vinden wij dat draagvlak niet mag 
ontbreken. En tenslotte menen wij dat uit alles wat wij over dit plan hebben gelezen blijkt dat er 
nooit het stempel ‘kansrijk’ op dit dossier had mogen worden geplaatst. Dit is ook wat de wethouder 
heeft bevestigd. 

Al met al hopen wij dus op een goede afloop, maar dat neemt niet weg dat wij deze motie indienen 
al is het maar omdat wij niet achteraf spijt krijgen dat we het niet hebben doorgezet en het plan met 
een kleine aanpassing alsnog wordt goedgekeurd. Er moet wat ons betreft echt terug gegaan worden
naar de tekentafel. 

Beste collega’s, wij zeggen tegen u en het college dat het bestemmingsplan meer dan genoeg ruimte 
biedt om een woning te bouwen op die plek. De eigenaar wordt echt niet benadeeld. Maar dit plan is
gewoon te groot. Het past niet.

Mochten de collega’s dit willen steunen, laat het ons dan vooral tijdig weten. Vergeet niet dat Hart 
voor Bloemendaal dit niet aan jullie vraagt uit eigenbelang. Wij doen dit voor de inwoners. Dus laat 
een keer iets van je horen. Dat geldt ook voor de collegepartijen VVD, D66 en PvdA. 

Hartelijke groet,

Marielys Roos

Fractievoorzitter Hart voor Bloemendaal


