WOENSDAG 29 JULI 2015

Haarlem en
omgeving

Man aangehouden
bij slooppand

Botsing na negeren
rood stoplicht

Haarlem ✱ Een getuige zag in de
nacht van maandag op dinsdag rond
04.20 uur een man lopen op het dak
van een slooppand aan het Westerhoutpark. Hij alarmeerde de politie.
Die vond verschillende gereedschappen in het pand. Op het dak
werd een 40-jarige man aangehouden. Hij wordt verdacht van diefstal
van koper en zink. Hij is overgebracht naar het politiebureau.

Haarlem ✱ Een automobiliste heeft
dinsdagmiddag een aanrijding veroorzaakt op de Amerikaweg in
Haarlem. De vrouw reed onbewust
door rood ter hoogte van de Kennedylaan toen ze in botsing kwam met
een andere auto waarin een vrouw
en twee kinderen zaten.
De schade aan beide voertuigen was
groot maar wonderwel raakte er niemand gewond.

Zorgbalans in race ‘Beste Werkgever’
Haarlem ✱ Zorgbalans in Haarlem
is genomineerd als Beste Werkgever
van Nederland 2015.
In totaal maken honderd bedrijven
kans op deze eretitel. Zorgbalans
(ouderenzorg) doet mee in de categorie van bedrijven en organisaties
met meer dan duizend werknemers.
Onderzoeksbureau Effectory en carrièreplatform Intermediair organiseren de verkiezing.
In het Beste Werkgevers Onderzoek

beoordeelden 314.218 medewerkers
hun werkgever. Er werd gevraagd
naar organisatietevredenheid, tevredenheid over de werkzaamheden, organisatietrots, achter de organisatiedoelen staan, kansen krijgen om optimaal te presteren en het
krijgen van waardering.
De uitslag wordt bekend op dinsdag
6 oktober. Dat gebeurt tijdens het
Beste Werkgevers Event 2015 in Amsterdam.

Omwonenden Park Brederode Bloemendaal vinden houding gemeente onbegrijpelijk

Eigenaar villa pikt stuk park in
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Bloemendaal ✱ De eigenaar van Villa Meerzicht - de voormalige directeursvilla - op Park Brederode in
Bloemendaal heeft illegaal een hek
gezet rond een stuk openbaar park
bij zijn woning. ,,Hij heeft gewoon
zijn tuin uitgebreid’’, vertellen
buurtbewoners. ,,De gemeente doet
er niets aan. Het hek staat er al meer
dan een half jaar.’’ De buurt heeft
herhaaldelijk de gemeente hierop
geattendeerd. D66 en Hart voor
Bloemendaal hebben inmiddels vragen gesteld aan het college van B en
W.
Villa Meerzicht met bijbehorend
koetshuis is een van de pronkstukken op het voormalige terrein van
het Provinciaal Ziekenhuis in Bloemendaal. De villa is een provinciaal
monument. De eigenaar heeft een
tijd geleden bij de gemeente een verzoek gedaan om het door hem afgescheiden terrein aan te kopen.
De buurt vindt het te belachelijk
voor woorden. ,,Je doet iets dat illegaal is en je vraagt achteraf aan de
gemeente medewerking. Bovendien
gaat het niet om ’snippergroen’, zoals de eigenaar beweert. We hebben
het over een terrein van 770 vierkante meter. Dat is geen snippergroen
meer. Je kunt toch niet zomaar in
een openbaar park een hek om een
stuk grond zetten? Het ergste is nog
dat de gemeente het allemaal gedoogt.’’

Afgesplitst
Buurtbewoners wijzen er op dat het
ingelijfde stuk park onderdeel uitmaakte van een veel groter stuk
openbaar park. ,,De gemeente heeft
het in mei vorig jaar laten afsplitsen.
Dat kun je zien in het kadaster. Vervolgens heeft de villa-eigenaar er
een hek omheen gezet. Hier spelen
de gemeente, een ontwikkelaar en
een particulier handjeklap.’’
Het is meten met twee maten, vinden buurtbewoners. ,,Op het ene
landgoed word je scherp in de gaten
gehouden en meteen beboet. Hier
mag kennelijk alles.’’ Het verbaast
de buurt dat burgemeester Aaltje
Emmens tot nu toe niet heeft inge-

Illegaal hek bij villa Meerzicht. Op de achtergrond de eveneens illegale garage met daarachter de villa.

grepen. ,,Terwijl ze net een uitgebreid rapport over de verrotte bestuurscultuur in Bloemendaal heeft
gepubliceerd, waaruit onder meer
blijkt dat de lijntjes in de gemeente
kort zijn en er sprake is van vriendjespolitiek. Deze zaak bewijst dit alleen maar.’’ De omwonenden wijzen
erop dat de villa-eigenaar oud-voorzitter is van de Rotary.
Volgens de buurt heeft de eigenaar
ook illegaal een garage laten neerzetten. ,,De welstandscommissie
heeft het ontwerp aan alle kanten afgekeurd, maar toch staat het er. Er is
geen enkele reden om dit stuk
grond te onttrekken aan het open-

bare park. Bij snippergroen gaat het
om een oppervlakte kleiner dan 150
m2. Mocht de gemeente akkoord
gaan met de verkoop, dan komen
straks ook andere eigenaren die
grond willen’’, vrezen buurtbewoners.

Bouwen
Omwonenden zijn bang dat er
straks gebouwd gaat worden op het
stuk grond. ,,De gemeente heeft zitten rommelen. In het bestemmingsplan staat dat gaat om ’groen, park
met waardevolle bomen’. Bij het kadaster staat dat het gaat om een stuk
’tuin, achtererf’. De truc daarvan is

dat er zonder vergunning mag worden gebouwd. Er staan al illegaal
twee lantaarnpalen en er is ook een
uitgang gemaakt naar een toekomstig fietspad. Kan allemaal. Er is immers al illegaal een garage neergezet. De bewoners van het appartementengebouw naast het stuk
grond zijn de klos. Die kijken nu
nog op groen, maar straks staat er
misschien bebouwing.’’
De vragen van D66 zijn inmiddels
beantwoord. Uit de antwoorden
blijkt dat de gemeente ervan op de
hoogte is dat de eigenaar van Villa
Meerzicht
’zich
onrechtmatig
grond heeft toegeëigend’.’’ De ge-
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meente schrijft verder: ,,Er ligt wel
een verzoek om verkoop van dit stuk
grond. Momenteel is advies gevraagd bij verschillende afdelingen
of dit stuk grond verkocht kan worden. Zo niet dan zal er handhavend
worden opgetreden.’’
,,Dat is toch de omgekeerde wereld?’’, vindt de buurt. ,,Je doet iets
illegaals en de gemeente beloont
dat. Denk je dat Haarlem dit ook
zou doen als je in het Kenaupark in
Haarlem even een stuk voor jezelf
afzet om te gaan barbecueën voor de
hele zomer?’’
De eigenaar van de villa wil niet reageren in de krant.

College Bloemendaal pakt bewoner aan
Margot Klompmaker
Bloemendaal ✱ Het college van B en
W van Bloemendaal gaat de illegale
plaatsing van een hek en een garage
door een villa-eigenaar op Park Brederode aanpakken. Volgens burgemeester Aaltje Emmens verdient de
gang van zaken bij de gemeente absoluut niet de schoonheidsprijs.
,,We zijn hierin als bestuur te laat

gekend. Dit had nooit zo mogen gebeuren.’’ Volgens Emmens hebben
ambtenaren eigenmachtig gehandeld. ,,Er zijn geen toezeggingen gedaan, dat niet, maar zo moeten we
het niet meer doen.’’
Volgens de burgemeester heeft het
college deze week eens goed naar de
zaak gekeken en geconcludeerd dat
het niet door de beugel kan. ,,We
gaan dit stuk grond niet verkopen,

we gaan handhaven. We zullen de
eigenaar sommeren om het hek te
verwijderen. Ook willen we dat hij
zijn garage verplaatst.’’
Het illegale hek staat er inmiddels
een half jaar. Waarom heeft de gemeente de eigenaar van Villa Meerzicht niet meteen aangepakt na het
inlijven van een stuk openbaar
park? Emmens: ,,Als bestuur waren
we hiervan niet op de hoogte.’’ Het-

zelfde geldt voor het afsplitsen van
het stuk grond mei vorig jaar in het
kadaster waaraan de gemeente heeft
meegewerkt.
Emmens: ,,Er lag een verzoek van de
ontwikkelaar, die handelde namens
de villa-eigenaar. Onze ambtenaren
hebben hieraan meegewerkt. Later
heeft de villa-eigenaar een mondeling verzoek ingediend de grond te
willen aankopen. Nogmaals: er zijn

door de gemeente geen toezeggingen gedaan. Er zijn geen zaken gebeurd die onomkeerbaar zijn. Maar
deze manier van werken binnen de
gemeente moet veranderen.
Daarom is het goed dat dit in openbaarheid komt. Zo gaan we zaken
niet meer regelen binnen Bloemendaal. De gemeentesecretaris zal dit
de ambtenaren duidelijk maken.’’

