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Wat kunt u van ons verwachten?

Een stem op Hart voor Bloemendaal betekent een keuze voor een 
gemeentebestuur dat de mens weer centraal stelt.

Ons gemeentebestuur is verstrikt in juridische procedures waar maar geen 
eind aan komt. Het college lijkt vooral bezig met het maskeren van fouten in 
plaats van klantvriendelijke service te verlenen aan onze inwoners. Hart voor 
Bloemendaal wil terug naar kleinschaligheid. Wij willen een bestuur dat dicht 
bij de inwoners en dicht bij de dorpen staat. 

Het beschermen van mensen die kwetsbaar zijn, hoort voorop te staan. Wij 
zetten geen moeders met kinderen op straat zoals het huidige college van 
plan was. Door onze inzet is dit voorkomen en kunnen moeders en kinderen in 
Dennenheuvel blijven wonen tot 1 september 2022. Maar wat dan? Eindigen zij 
dan alsnog op straat of tussen de verslaafden in de crisisopvang Velserpoort? 
Hart voor Bloemendaal wil af van de harteloosheid die dit bestuur kenmerkt. 

Wethouders horen weer aanspreekbaar te zijn. Inwoners met klachten werden 
de afgelopen jaren in de wacht gezet. Een onafhankelijke klachtenregeling 
bestaat in Bloemendaal niet en daar willen wij verandering in aanbrengen. 

Op het vlak van integriteit valt veel aan te merken. Hoewel Bloemendaal sinds 
enige tijd een integriteitscommissie heeft, is op het vlak van integer bestuur 
amper vooruitgang geboekt. Tientallen meldingen zijn niet onderzocht. De 
commissie kan beter worden opgedoekt. Deze commissie kost de burgers veel 
geld. wat schieten wij hier nu echt mee op? Meldingen worden altijd ten nadele 
van de melder en ten faveure van het bestuur afgedaan. De melder moet het 
ontgelden en krijgt te maken met negatieve publiciteit. Nooit ligt het aan het 
bestuur als sprake is van gesjoemel. Bloemendaal is niet uniek. Jarenlang 
heeft GRECO, de integriteitswaakhond van de Raad van Europa, Nederland 
op de vingers getikt. De overheid heeft een slechte reputatie.

Hart voor Bloemendaal vindt het hoog tijd voor een ‘total reset’. Alle wethouders 
het veld af. Zij moeten plaatsmaken voor een nieuw team. Voortaan alleen 
maar wethouders die in de gemeente wonen. Geen wethouders meer van 
buiten, want dat zorgt alleen maar voor problemen.
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Jarenlang is door de gemeente te veel afvalstoffenheffing en rioolheffingen 
en OZB bij de inwoners in rekening gebracht. Wij hebben in ons programma 
diverse suggesties gedaan voor een beter, eerlijker en meer solide financieel 
beheer.

Bij nieuwe spelregels passen geen kostbare prestigeprojecten zoals het veel 
te dure nieuwe gemeentehuis in Overveen. Ook willen wij geen verkoop van 
vastgoed aan relaties voor een vriendenprijs. 

Het college sloot een geheime deal over Elswoutshoek en wilde dit buiten de 
boeken houden. Alleen door lang aandringen van onze fractievoorzitter heeft de 
externe accountant van het college geëist dat de €750.000 toch werd verwerkt 
in de jaarcijfers. 

De geheimhouding op stukken en het gebrek aan transparantie van het 
gemeentebestuur laten evenzeer zien dat Bloemendaal ook in dat opzicht geen 
moreel anker is van de open overheid. 

Wij willen een college dat de rug recht houdt en opkomt voor de belangen van 
onze gemeente in de regio. Bloemendaal is geen buitenwijk van Amsterdam. 
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Goed bestuur gaat uit van de menselijke maat:
Onze definitie van goed bestuur        Blz. 5
Samenwerken ja, maar niet ten koste van zelfstandigheid    Blz. 8

Sociaal en rechtvaardig voor iedereen:
Sociale woningbouw met oog voor kwaliteit      Blz. 10
Nieuwbouw met voorrang voor eigen inwoners     Blz. 10
Huisvesting statushouders         Blz. 11
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Wat zijn onze vijf  
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GOED BESTUUR GAAT UIT VAN DE MENSELIJKE MAAT

Onze definitie van goed bestuur

1. Democratisch bestuur:
Onze partij staat voor nieuwe politiek. Voor respect voor de ander. Voor een open 
debat. Het college moet kunnen omgaan met tegenspraak. Ambtenaren horen 
de maatschappelijke opgave centraal stellen en over organisatiegrenzen heen te 
werken. Wij willen af van de bestuurscultuur waarin volksvertegenwoordigers die 
terechte kritiek uiten, worden weggezet als lastpakken. Inwoners die een klacht 
hebben over het functioneren van ambtenaren of een wethouder, horen serieus 
te worden genomen. Wij willen ook een onafhankelijke klachtenprocedure in 
het leven roepen zodat inwoners erop kunnen vertrouwen dat de slager niet 
zijn eigen vlees keurt.

2. Direct contact met ambtenaren:
Zowel inwoners als volksvertegenwoordigers horen met ambtenaren te kunnen 
overleggen. Ambtenaren zijn de afgelopen vier jaar nauwelijks aanspreekbaar 
geweest. Dat is een slechte ontwikkeling. Het college wil ambtenaren 
beschermen. Maar vanwaar die angst? Van de toeslagenaffaire hebben 
wij kunnen leren dat direct contact belangrijk is. De menselijke maat moet 
terug. De verzakelijking bij de overheid is doorgeslagen. Servicegerichtheid, 
dienstverlening en vriendelijkheid richting onze inwoners horen leidend te zijn.

3. Het goede gesprek:
Hart voor Bloemendaal wil in gesprek met inwoners die gebruik maken van 
hun inspreekrecht. Dat is nu nog verboden. Wij noemen dat oude politiek. 
Bloemendaal heeft op dit vlak echt een inhaalslag te maken. Het is normaal dat 
volksvertegenwoordigers vragen kunnen stellen aan insprekers. Daar willen 
wij wat aan doen na de verkiezingen.

4. Integer en openbaar bestuur:
In plaats van ‘geheim’ bestuur streven wij naar openbaar en transparant 
bestuur. Open en eerlijk. Openbaarheid is ver te zoeken en controle wordt 
door beslotenheid en geheimhouding onmogelijk gemaakt. Over de 
integriteitscommissie zijn wij niet tevreden. Dat komt omdat de behandeling 
van integriteitsschendingen veel weg heeft van een onderonsje tussen de 
burgemeester (en andere leden van het college) en de integriteitscommissie. 
schuldig zijn en waarom.
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Tientallen integriteitsmeldingen zijn bovendien op raadselachtige wijze 
verdwenen. Het jaarverslag integriteit over 2019 en 2020 bevat niet de juiste 
informatie. Een slechte beurt voor Bloemendaal. Integriteit van bestuur kan en 
mag nooit te koop zijn. Witwassen van integriteit is een zeer kwalijk fenomeen.

5. Geheimhouding: 
Sterk bestuur moet openbaar durven zijn, niet bang voor het
oordeel van volksvertegenwoordigers en een vrije pers. Thorbecke zei het al: 
‘Sterk bestuur zonder goede controle en verantwoording is gevaarlijk.’ Daarom 
hebben bij bezwaar tegen de geheime deal die gesloten werd in 2021 door 
het college met twee landgoedeigenaren. Het resultaat van deze deal was 
dat de schuldvraag werd afgekocht met €750.000 gemeenschapsgeld zonder 
dat duidelijk is gemaakt hoe dit bedrag tot stand is gekomen en wie hieraan 
schuldig zijn en waarom.

6. Integere financiële huishouding: 
Waar wij zeer grote moeite mee hebben is dat het college bepaalde significante 
kostenposten niet op de juiste wijze of zelfs helemaal niet wil verantwoorden 
in de jaarrekening. Voorbeeld van deze handelwijze is het niet opnemen van 
de afkoopsom Elswoutshoek in de jaarrekening 2020. Hart voor Bloemendaal 
heeft de externe accountant hierover een melding gedaan en dringend verzocht 
de jaarrekening ofwel niet goed te keuren als de € 750.000 niet alsnog werd 
verantwoord, ofwel het college zo ver te krijgen dat dit bedrag wel in de 
jaarcijfers werd opgenomen. Na heel lang dralen en wegduiken is het bedrag 
alsnog verantwoord. Onbegrijpelijk dat het college hiermee meende weg te 
kunnen komen. Het is een teken aan de wand dat het nog steeds bar slecht 
gesteld is met de integriteit van bestuur in onze mooie gemeente. Wij maken 
ons sterk voor een solide financieel beleid op basis van  de eerlijke cijfers. De 
waarheid gaat boven alles. Verdoezelen van feiten is onacceptabel.

7. Oplossingsgericht en redelijk: 
Wij willen dat de gemeente constructief problemen aanpakt ter voorkoming van 
onnodige juridische strijd. In plaats van te procederen tegen inwoners, zeggen 
wij: ga nu eindelijk eens een keer op zoek naar oplossingen en wees redelijk. 
Los daarvan willen wij dat minder geld wordt verspild aan huisadvocaten en 
de landsadvocaat die fouten moeten toedekken of goedpraten. Alle juridische 
conflicten zijn kostbaar en slecht voor vertrouwen.
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8. Het belang van participatie:
Wij kunnen het belang van participatie bij alle woningbouwprojecten en ruimtelijke 
ontwikkelingen niet genoeg benadrukken. Zodra besluiten worden doorgedrukt 
is de kans op maatschappelijk draagvlak verkeken. Het is onbegrijpelijk dat 
de bewoners van Blekersveld niet kunnen rekenen op een participatietraject. 
Eenzelfde gebrek constateren wij bij het bouwplan Binnenweg 27 in Bennebroek. 
Onaanvaardbaar dat het college denkt een ontwikkelingsproject te kunnen 
doordrukken door bewoners buiten te sluiten. Dat is oude politiek en daar 
willen wij na de verkiezingen verandering in brengen door inwoners centraal te 
stellen.

9. Beloften nakomen:
Ook bij de ontwikkeling van Park Vogelenzang in Bennebroek zien wij dat 
participatie weinig heeft uitgehaald. In plaats van de afgesproken 250 woningen 
in het park, worden er op termijn 354 woningen gerealiseerd. De bouwdichtheid 
is daarmee ruim drie keer hoger dan op Park Brederode in het noorden van 
Bloemendaal. Beide ontwikkelgebieden zijn voormalig eigendom van geestelijk 
gezondheid instellingen. Vanwaar dit onderscheid? Is het ene park beter dan het 
andere? Heeft de groene leefruimte in Bloemendaal een hogere prioriteit dan 
in Bennebroek? De verstedelijking van de zuidelijke dorpskern staat bovendien
haaks op de belofte die Bloemendaal deed bij de fusie met de toen nog 
zelfstandige gemeente Bennebroek op 1 januari 2009. Het gemeentebestuur 
van Bloemendaal beloofde de inwoners van Bennebroek verandering. Elke 
dorpskern zou het recht behouden op bescherming van het eigen dorpse 
karakter. Van deze belofte is niets terecht gekomen. Wij vinden dat het 
bouwplan voor 354 woningen niet mag doorgaan. De ontwikkelaar zal zich 
moeten houden aan de intentie van het bestemmingsplan.

10. Bloemendaal heeft toekomst:
In het landelijk verkiezingsprogramma van D66 wordt aangestuurd op 
stadregio’s en opheffing van kleinere gemeenten waar zich problemen 
voordoen. Dat betekent dat D66 aankoerst op een opheffing van Bloemendaal. 
Andere landelijke partijen zoals GroenLinks en de PvdA denken ook na over 
opheffing van onze mooie gemeente. Maar problemen los je niet op door een 
fusie. Ook niet via een bedrijfsfusie tussen Bloemendaal en Heemstede, zoals 
de VVD-wethouder het graag wil. De focus ligt in de oude politiek altijd op de 
gevolgen en nooit op de oorzaken van problemen. Wij draaien het om: eerst de
oorzaken eerlijk benoemen en analyseren en dan de moed tonen door aan te
pakken in plaats van weg te duiken en alles aan Heemstede over te laten. Wij
zeggen: houd de rug recht en ga pal staan voor Bloemendaal.
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11. Wethouders uit de eigen gemeente:
Wethouders horen in de eigen gemeente te wonen. Wij hebben de afgelopen 
vier jaar gezien wat er gebeurt als wethouders van buiten komen: desinteresse, 
gemakzucht, geen voeling met wat leeft onder inwoners. Wethouders horen 
het belang van Bloemendaal te verdedigen en niet te zwichten voor de druk 
van de regio. Wij menen dat wethouders die hier wonen beter begrijpen wat 
Bloemendalers willen en daarop ook aanspreekbaar zijn. Daarnaast vinden 
wij dat wethouders op een kieslijst horen te staan. Ongekozen bestuurders die 
bovendien in een andere gemeente wonen, vormen een risicofactor voor goed 
bestuur.

Samenwerken ja, maar niet ten koste van zelfstandigheid

12. De Metropoolregio Amsterdam (MRA) en het strand: 
Wij willen de binnenduinrand met strand, duinen en bossen beschermen. 
De MRA heeft plannen voor grootschalige recreatie. De MRA is een 
samenwerkingsverband waarin o.a. twee provincies en 33 gemeenten 
vertegenwoordigd zijn. Wij vrezen voor de negatieve gevolgen van 
massatoerisme. Bloemendaal is geen buitenwijk van Amsterdam. Wij koesteren 
onze landgoederen, duinen en Natura2000 gebieden, de rust en de groene 
omgeving en onze onafhankelijkheid. Onze belangen zijn niet veilig bij de MRA.

13. De MRA en woningbouw: 
Er ligt een enorme opgaaf voor woningbouw. Tot 2040 moeten 230.000 
woningen worden gebouwd in de MRA-regio. Wij zeggen: geen hoogbouw en 
geen verdere verdichting van de dorpskernen. Niet elk klein stukje groen in de 
dorpskernen volbouwen. Het landje van Patna (voorheen Van Riessen) willen 
wij een maatschappelijke en groene bestemming geven en niet bebouwen. 
De belangen van Bloemendaal staan haaks op de plannen van de MRA die 
uitgaan van grootschalige verstedelijking, windturbines en biomassa. Dat willen 
wij absoluut niet.

14. Meer invloed op samenwerkingsverbanden: 
Bloemendaal werkt steeds meer samen binnen zgn. ‘Gemeenschappelijke 
Regelingen’. Dat gaat niet altijd goed. Wij noemen het Mobiliteitsfonds. Het ene 
na het andere onderzoeksrapport verschijnt waar wij niets aan hebben maar 
wel fors aan mee moeten betalen. Ook een onderzoek naar een verbinding van 
de Westelijke Randweg via de Dompvloedslaan richting de Zeeweg vinden wij 
onacceptabel omdat zo’n verbinding geen oplossend vermogen heeft en slecht 
is voor de leefbaarheid van Overveen. 



Verkiezingsprogramma 2022

HART voor
Bloemendaal

9

Ga dan ook geen onzinnig onderzoek doen dat tienduizenden euro’s kost. 
Bloemendaal heeft tot nu bijna € 1 miljoen betaald aan het Mobiliteitsfonds. 
Veel geld waar Bloemendaal amper iets van terugziet. Wat ons betreft stappen 
we vandaag nog uit het Mobiliteitsfonds.

15. Geen opheffing van onze prachtige gemeente: 
De dreiging van opheffing van de zelfstandigheid van Bloemendaal heeft 
iets weg van wensdenken van het college. Steeds meer taken worden 
overgedragen aan Heemstede. De wethouder van financiën streeft nog dit jaar 
naar een totale bedrijfsfusie met de buurgemeente. Als die kogel door de kerk 
is, dan is het einde van de zelfstandigheid nabij. Het kwalijke is dat dit gebeurt 
zonder inspraak van de bevolking. Het volstrekte gebrek aan democratie stuit 
ons tegen de borst. Inwoners horen hier zeggenschap over te hebben. Wij 
willen dit sluipende fusieproces stoppen. Eerst moet hierover het debat worden 
gevoerd met onze inwoners. Het onderwerp leent zich uitstekend voor een 
volksraadpleging of referendum.
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SOCIAAL EN RECHTVAARDIG VOOR IEDEREEN

Sociale woningbouw met oog voor kwaliteit

16. Zorg voor een evenwichtige verdeling van sociale woningbouw over 
de vijf kernen.
Wij willen woningen met voldoende buitenruimte en minimaal 50 vierkante 
meter woonruimte. Ook vinden wij het essentieel dat de woningbouwcorporaties 
het beheer voeren want alleen door professioneel beheer wordt verloedering 
voorkomen en blijft sociale cohesie intact. Éénkamer studio’s die de ontwikkelaar
op Park Vogelenzang wil bouwen bij de Watertoren, zonder eigen buitenruimte 
en parkeergelegenheid, vinden wij niet getuigen van een goede ruimtelijke 
ontwikkeling en in strijd met het participatietraject en het bestemmingsplan. Wij
zeggen: stop hiermee en ga terug naar de tekentafel. De gemeente hoort er 
veel beter op toe te zien dat afspraken door de bouwer worden nagekomen en 
dat het bestemmingsplan wordt gevolgd.

17. Sociale huurwoningen: 
Stop met het verkopen van sociale huurwoningen. Er moeten duidelijke 
afspraken worden gemaakt met de woningbouwcorporaties zodat verkoop door 
corporaties van sociale huurwoningen een halt wordt toegeroepen. Wij willen 
ook dat de gemeente stopt met de verkoop van sociale huurwoningen. Het is 
dweilen met de kraan open als de bestaande voorraad inkrimpt omdat daar geld 
mee te verdienen valt. Ook willen wij dat de gemeente goed onderhoud pleegt 
aan de eigen woningvoorraad. Verloedering van sociale huurwoningen moeten 
we voorkomen. Wij vinden het niet goed als de gemeente geen onderhoud 
pleegt aan de kleinere en eenvoudiger woningen omdat die bij verkoop te 
weinig opleveren.

Nieuwbouw met voorrang voor eigen inwoners

18. Toewijzing sociale huur met voorrang aan inwoners van Bennebroek: 
Vanwege de ongunstige ligging in de woningmarktregio komen inwoners van 
Bennebroek nauwelijks in aanmerking voor een sociale huurwoning in de 
directe omgeving. Woningzoekenden uit Bennebroek moeten met voorrang 
een beroep kunnen doen op een sociale huurwoning in deze dorpskern.
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19. Voorrang bij koop voor eigen inwoners en voor mensen met 
economische binding:
De gemeente moet als het aan Hart voor Bloemendaal ligt voorrang geven aan 
eigen inwoners bij nieuwbouwprojecten zoals Park Vogelenzang in Bennebroek 
en Vitaal Vogelenzang in Vogelenzang. Er zijn veel jonge mensen die graag in 
hun eigen dorp willen blijven wonen. De voorrang voor eigen inwoners geldt 
voor sociale nieuwbouwwoningen tot 355.000 euro, wat ook de grens is voor 
de Nationale Hypotheek Garantie volgend jaar. Maximaal 30 procent van de 
woningen mag via deze voorrangsregeling worden toegewezen. Wij willen dat 
de gemeente behalve aan eigen inwoners ook voorrang geeft aan mensen die 
hier nog niet wonen, maar die wel een economische binding met Bloemendaal 
hebben.

Huisvesting statushouders

20. Huisvesting statushouders:
De gemeente is jaarlijks verplicht te voldoen aan de door het Rijk opgelegde 
taakstelling. Deze opgaaf heeft betrekking op een huisvestingsplicht van 
statushouders. Een huisvestingsplicht is niet hetzelfde als een bouwplicht. 
De gemeente vertaalt de huisvestingsopgaaf in containerbouw. Dat vinden 
wij geen goede ruimtelijke ordening. Containerwoningen lijken handig voor de 
korte termijn. Ze blijven zogenaamd tijdelijk staan. Maar niets is zo permanent
als tijdelijk. Wij kiezen voor kwaliteit en goede ruimtelijke ordening.

21. Regionale afspraken maken:
De gemeente Bloemendaal moet het probleem van de huisvesting van 
statushouders op landelijk niveau bespreken met de Minister. Een regionale 
afstemming en planning van de huisvestingsopgaaf is veruit te prefereren
boven gemeentelijk beleid waarbij hap snap beleid en paniek de doorslag 
geven.

22. Blekersveld:
Wij zijn tegen containerbouw op Blekersveld in Overveen. Draagvlak ontbreekt. 
Het plan behelst een te grote concentratie van zeer kleine woningen waarvoor 
geen enkele corporatie te vinden is die het beheer wil doen.

23. Oldenhove:
De opvang van statushouders in Oldenhove kan niet worden gecombineerd 
met huisvesting van statushouders op Blekersveld. Daarnaast vinden wij het 
belangrijk dat Oldenhove beschikbaar komt voor een gemengde woonvorm. 
Dat wil zeggen: een combinatie van statushouders en andere  
urgent woningzoekenden. 
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24. Spreiding: 
Het gelijkmatig spreiden van statushouders over de diverse dorpskernen is wat 
ons betreft wenselijk om een goede integratie te kunnen borgen.

25. Bouw van studio’s rond de Watertoren in Bennebroek: 
Het project Park Vogelenzang is in handen van twee projectontwikkelaars. Een 
van de ontwikkelaars wil 54 één- en tweekamerappartementjes bouwen rond 
en in de Watertoren van Bennebroek. Het college heeft herhaaldelijk verklaard 
dat de sociale huurwoningen die gerealiseerd worden op Park Vogelenzang 
beschikbaar zijn voor statushouders. Een concentratie van statushouders op 
Park Vogelenzang vinden wij vanuit een oogpunt van integratie niet gewenst.

Welzijn en zorg voor kwetsbare mensen

26. De positie van economisch daklozen in onze gemeente:
Wij zetten geen alleenstaande moeders (en vaders) op straat. De alleenstaande 
ouders met kinderen die momenteel in Dennenheuvel wonen, dreigen als het 
aan de wethouder van sociale zaken ligt, op straat te eindigen. De moeders 
hebben een brief gekregen van de wethouder waaruit blijkt dat zij niet bereid is 
met haar hand over haar hart te strijken. Tegelijkertijd wil de wethouder wel dat 
Oldenhove een regio opvang wordt voor statushouders. Terwijl de deur voor 
statushouders uit andere gemeenten opengaat, worden de moeders aan hun 
lot overgelaten. Iedereen weet dat moeders met kinderen kansloos zijn zonder 
woning. Als anti-kraak bewoners in Dennenheuvel mogen blijven, dan geldt dat 
ook voor moeders met kinderen. 

27. Een opvanghuis voor moeder en kind: 
Hart voor Bloemendaal wil een opvanghuis voor alleenstaande ouders en hun 
kinderen. Met ingang van 1 januari 2023 is de gemeente verantwoordelijk voor 
Beschermd Wonen. Het Rijk financiert deze taak. Wij vinden het belangrijk 
dat alleenstaande ouders en hun kinderen die in nood verkeren niet op 
straat eindigen of in de crisisopvang terecht komen. Er is in onze gemeente 
voldoende ruimte om een opvanghuis te realiseren. Dit is een kernpunt van 
ons partijprogramma.

28. Toegankelijkheid gemeentehuis: 
Wij willen wij dat het gemeentehuis z.s.m. toegankelijk wordt gemaakt voor 
minder validen. Datzelfde geldt voor alle openbare gebouwen met een publieke 
en maatschappelijke functie.
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29. Maatschappelijke voorzieningen:
De bibliotheek is een belangrijke voorziening waarop wat ons betreft niet 
nog meer mag worden bezuinigd. Juist door Corona en de verdergaande 
digitalisering, missen sommige inwoners die niet zo onderlegd zijn op dit vlak 
de boot. Maar ook voor inwoners die laaggeletterd zijn of de taal nog moeten 
leren spreken is de bibliotheek belangrijk. En tenslotte noemen wij nog de 
bestrijding van eenzaamheid waarin de bibliotheek een rol speelt.

30. Jeugdzorg:
Eén op de tien jongeren krijgt jeugdzorg. Met jeugdzorg is veel geld gemoeid. 
De kosten lijken nauwelijks beheersbaar. Het wordt tijd dat de politiek 
afspraken maakt over welke zorg medisch noodzakelijk is en op basis van 
welke diagnose. Welke behandeling vergoedt de gemeente en waar zijn ouders 
zelf verantwoordelijk voor. Die moeilijke vraag gaat het gemeentebestuur uit 
de weg. Bepaal wat noodzakelijk is en zorg dat zorg betaalbaar blijft en snel 
wordt geleverd. Op dit moment staat de zware jeugdzorg onder druk en dat is 
onaanvaardbaar. Ernstige problemen horen niet in de wacht te worden gezet. 
De veel te lange wachttijden moeten worden teruggedrongen. Daar willen wij 
verandering in aanbrengen na de verkiezingen.

Corona

31. Huisvestingsplan scholen (IHP):
Niet de mondkapjes maar de ioniserende luchtfilters blijken een effectieve en 
goedkope oplossing in de strijd tegen Corona. Wij vinden dat het IHP moet 
worden herzien als gevolg van de nieuwste inzichten over verspreiding van 
Corona. Scholen moeten worden voorzien van zulke filterapparatuur.

32. Extra steun voor jeugdigen: 
Door alle beperkende maatregelen in de afgelopen anderhalf jaar, wordt 
de toekomst door veel jeugdigen als uitzichtloos ervaren. Het gebrek aan 
sociaal contact, het niet fysiek kunnen volgen van lessen, de beperkte 
uitgaansmogelijkheden, dit alles heeft een aanzienlijke impact op de 
gezondheid en het geestelijk welbevinden van onze jeugd. De gemeente 
heeft geld gekregen van het Rijk om extra steun te geven in deze periode. Wij 
willen dat hier invulling aan wordt gegeven door extra initiatieven te steunen 
die bijdragen aan het welzijn van de jeugd. Zo heeft één van onze kandidaten 
een plan ontwikkeld voor de oprichting van een Buurthuis in Bennebroek waar 
jeugdigen elkaar kunnen ontmoeten zodra dat weer is toegestaan. Er zijn in 
Bennebroek wel ‘hangplekken’, maar dat is niet genoeg. Onder 
jeugdigen is er behoefte aan een sociale ontmoetingsruimte. 
Wij willen ons daarvoor sterk maken.
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33. Steun tegen vereenzaming van ouderen:
Ook voor ouderen ontbreekt vaak de mogelijkheid elkaar te ontmoeten in 
een buurthuis. Gezellig een kopje koffiedrinken met leeftijdgenoten, of een 
kaartspel doen, dat zou heel goed kunnen in een Buurthuis. De dorpskern 
Bennebroek heeft geen laagdrempelige ontmoetingsplek voor senioren. Wij 
willen dit mogelijk maken.

Energiekosten

34. Tegemoetkoming hogere energierekening:
Huishoudens met een inkomen rond het sociaal minimum krijgen eenmalig 
ongeveer € 200 extra. Dit geld moet de gemeente betalen. Wij willen dat de 
gemeente Bloemendaal hier zo snel mogelijk werk van maakt en ervoor zorgt 
dat het voor mensen eenvoudig wordt op deze regeling een beroep te doen. 
Klantvriendelijke en gerichte service plus een snelle uitbetaling, dat is waar wij 
op aandringen.

35. Energiebesparende maatregelen:
Het kabinet heeft 150 miljoen gereserveerd voor het nemen van energie 
besparende maatregelen in slecht geïsoleerde woningen van huishoudens met 
lage inkomens. Gemeenten bepalen zelf hoe ze het bedrag dat het Rijk toekent, 
besteden. Wij vinden het belangrijk dat geld beschikbaar wordt gesteld door het 
uitdelen van vouchers voor de investering in energiebesparende producten.

36. Verkoopopbrengst van Eneco-aandelen:
Wij vinden dat de helft van de verkoopopbrengst van de Eneco-aandelen 
moet worden gereserveerd om huishoudens extra financieel te steunen bij 
het nemen van energiebesparende maatregelen. De opbrengst komt immers 
voort uit het voormalig gemeentelijk energiebedrijf. De gemeenteraad heeft 
afgesproken dat de opbrengst wordt gereserveerd om de schuldpositie van 
de gemeente af te bouwen. Een financiële tegemoetkoming in de kosten om 
de energietransitie betaalbaar te houden en de doelstelling te bereiken, is niet 
meer dan redelijk omdat de middelen per slot van rekening ten goede komen 
aan en direct verband houden met (duurzame) energie.
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KIES VOOR GROEN EN DIERENWELZIJN

Openbare groene ruimte en natuur

38. Openbare ruimte:
Verbeter het onderhoud van de openbare ruimte, zoals de groenstroken en de 
plantsoenen. Wij wijzen met name op de kernen Vogelenzang, Bennebroek en 
zeker ook het dorp Bloemendaal. De groenstroken langs de N201 in Hillegom 
zijn voor ons een positief voorbeeld van hoe het ook kan. Wat Hillegom heeft 
gerealiseerd langs de N201 is niet alleen goed voor de biodiversiteit, maar ook
voor het welbevinden van onze inwoners.

38. Inrichting van de openbare ruimte en ruimtelijke ordening:
Wij vinden dat de bebouwing in de natuur of nabij Natura2000 een eenheid 
moet vormen met de natuurlijke omgeving. Dat wil zeggen dat het ontwerp 
van de bebouwing ondergeschikt moet zijn aan de natuur. Een voorbeeld 
waar dat wat ons betreft volledig is mislukt is het nieuw te bouwen hotel op 
de kop van de Zeeweg aan het strand. Het is ongelooflijk dat het college hier 
toestemming voor heeft gegeven. Het is historische fout waar we voor eeuwig 
mee geconfronteerd zullen worden als we het strand bezoeken in Bloemendaal. 
Wij willen een kritischer toets. Meer respect voor de natuur. Wat ons betreft 
komt dit sterk tot uiting in de Omgevingsvisie die na de verkiezingen tot stand 
komt.

Vuurwerkverbod

39. Vuurwerkverbod:
Dankzij onze motie is er een vuurwerkverbod gekomen. Dat is goed voor de 
veiligheid, voor de zorg en het is ook goed voor het milieu. Belangrijk punt is ook 
dat door geen vuurwerk af te steken veel dierenleed wordt voorkomen. Voor de 
toekomst willen wij dat de burgemeester dit verbod ook gaat handhaven.

Biodiversiteit, hobbyjacht en energietransitie

40. Biodiversiteit vraagt een ander maaibeleid:
Het maaibeleid dat is uitgevoerd als gevolg van het nieuwe biodiversiteitsplan 
is toe aan een herziening. Als het aan ons ligt wordt er niet meer geklepeld met 
grove machines, maar wordt per gebied bekeken wanneer welke methode van 
maaien het beste kan worden toegepast. Dat kan door gebruik te maken van 
de kennis van onze eigen inwoners. Het hoeft niet veel geld extra 
te kosten om toch milieu- en natuurvriendelijker te maaien.
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41. Particuliere hobbyjacht aanpakken:
Ook zijn wij tegen particuliere hobbyjacht binnen de gemeentegrenzen. Wij 
vinden dat de burgemeester dit moet bespreken met de Provincie NH. De 
grenzen van de bebouwde kom zullen als het aan ons ligt verlegd worden 
om te voorkomen dat particulieren op hun landgoederen aan het jagen slaan. 
De jacht moet uitsluitend gebeuren door professionele faunabeheerders om 
dierenleed en dierenmishandeling te voorkomen.

42. RES en duurzaamheid:
Klimaat is belangrijk. Maar het is ook nodig realistisch te zijn. De haast om 
van het gas af te gaan getuigt niet van realiteitszin. Er zijn op dit moment 
geen goede alternatieven voor gas. Wat ons betreft dient alle aandacht gericht 
te worden op isolatie van woningen. Windturbines nabij woningen maar ook 
windturbines in Natura2000 gebied zijn onbespreekbaar voor ons. Wij zijn ook
zeer fel gekant tegen biomassacentrales en houtstook. De verbranding van hout 
is slecht voor de volksgezondheid. De stank en de overlast zijn hinderlijk, maar 
de stoffen die in de lucht komen en die wij inademen zijn kankerverwekkend. 
Hoog tijd om onmiddellijk te stoppen met biomassacentrales en houtstook in het 
algemeen. Wij hebben als enige partij tegen de RES (regionale energiestrategie)
gestemd. Laten we de miljarden aan subsidies beter bestemmen aan de 
ontwikkeling van nieuwe technologieën.

43. Minder verstening:
Het valt helaas op dat inwoners in de dorpskernen vaak kiezen voor het bestraten 
van hun tuin. Met als gevolg dat de omgeving versteent. Dat is niet goed voor 
het milieu. Het riool kan al het water niet verwerken als er in korte tijd sprake 
is van hevige regenval. Wij kiezen daarom juist voor: tegels eruit, planten erin. 
Dat kan worden bereikt door inwoners enthousiast te maken voor groen. Wat 
ons betreft gaat de gemeente serieus werk maken van de vergroening van de
dorpskernen.

44. Bladkorven in de herfst: 
Wij willen graag dat de bladkorven weer worden geplaatst in de herfst op die 
plaatsen waar dat nodig is. Service ten behoeve van onze inwoners hoort weer 
centraal te staan.
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EEN HOOGWAARDIG WOONMILIEU EN BEHOUD VAN 
DORPS KARAKTER

Geen verdichting van de dorpskernen en een goede ruimtelijke 
onderbouwing

445. Verdichting van de dorpskernen:
Het bouwen binnen de ‘rode contouren’ heeft wat ons betreft de grens bereikt. 
De dorpen mogen niet verder verdichten. Als er gebouwd wordt, dan kan dat 
uitsluitend op plekken waar sterk verouderde gebouwen worden gesloopt en 
vervangen door kwalitatief hoogwaardige nieuwbouw.

46. Westelijke Randweg 1:
De geplande nieuwbouw langs de Westelijke Randweg (WR 1) nabij 
het Kennemerpark voldoet niet aan de eisen van een goede ruimtelijke 
onderbouwing vanwege de locatie en andere omgevingsaspecten waarmee 
onvoldoende rekening is gehouden zoals veiligheid, geluid, luchtkwaliteit en 
verkeer.

Monumenten en erfgoed

47. Monumenten:
Wij zijn voor herbestemming van monumenten en willen onzinnige regels 
hierover in de landgoederennota schrappen. Herbestemming van ons cultureel 
erfgoed staat wat ons betreft voor behoud en onderhoud van dat erfgoed zodat 
we daar tot in lengte van jaren van kunnen genieten. Bloemendaal dankt zijn 
hoge waardering van de bevolking voor een groot deel aan de cultuurhistorie 
en het natuurlijk erfgoed. Ontwikkelingen zijn mogelijk mits deze bijdragen aan
behoud. Dat betekent wat ons betreft maatwerk.

48. Elswout: 
Het zeer fraaie landgoed Elswout mag niet veranderen in een festivalterrein. 
Wij hebben ons ingezet voor behoud van Elswout en ons verzet tegen het 
‘Borski-festival’ met naar verwachting 40.000 bezoekers. Gelukkig is dat plan 
van de baan mede door onze inzet. Maar Elswout wordt nog steeds bedreigd 
door andere ontwikkelingen. Niet alles kan. Niet alles is nodig. Wij zeggen: laat
Elswout met rust.
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49. Splitsing van zeer grote landhuizen:
Wij hebben diverse keren een initiatiefvoorstel ingediend om zeer grote 
landhuizen zowel verticaal als horizontaal te kunnen splitsen. Dat betekent 
niet dat wij de landhuizen willen opdelen in eenkamerwoningen. Met splitsing 
op maat wordt een positieve impuls gegeven aan de ruimtelijke ordening. 
Splitsing bevordert doorstroming. Ouderen kunnen als gevolg van splitsing 
een appartement betrekken in hun eigen vertrouwde woonomgeving en ze 
laten een huis achter dat door een jong gezin kan worden bewoond. En grote 
landhuizen zoals Duinlust krijgen als gevolg van splitsing weer een nieuw leven. 
Splitsing is een goed medicijn tegen leegstand, verloedering en brand. Door het 
herhaaldelijk gedraai van het CDA en D66 en heeft het splitsingsvoorstel dat 
wij samen met andere partijen indienden in december 2021 het niet gehaald.

50. Binnenduinrand en de Vogelenzangse strandvlakte:
Het plan van de provincie NH om de binnenduinrand tussen Aerdenhout en 
Vogelenzang om te vormen tot natuur door het gebied onder water te zetten 
is wat ons betreft niet akkoord. De weilanden zijn cultuurhistorisch erfgoed en 
sinds de Middeleeuwen is het gebied nauwelijks veranderd. Wij verzetten ons 
tegen de verandering van dit deel van de binnenduinrand. We zijn bovendien 
niet te spreken over het volstrekte gebrek aan participatie. Inwoners wordt niets 
gevraagd. Wij zullen ons verzetten tegen de uitvoering van dit plan.

Veilig verkeer en openbaar vervoer

51. Busverbinding naar het Spaarneziekenhuis: 
Wij willen dat er een rechtstreekse busverbinding komt tussen de dorskernen 
Vogelenzang en Bennebroek en het Spaarne Ziekenhuis. Niet alleen omdat het 
ziekenhuis dan beter bereikbaar wordt maar ook omdat de snelle busverbinding, 
de zgn. Zuid-Tangent daar stopt en een snelle verbinding met bijvoorbeeld 
Schiphol mogelijk is. Beter en sneller openbaar vervoer is goed voor het 
milieu en de leefbaarheid. Maar het is ook goed voor de bereikbaarheid van 
Bennebroek en Vogelenzang.

52. Veilig verkeer:
De verbetering en aanleg van fietsroutes en ook het asfalteren van fietspaden 
is iets waar we echt werk van willen maken. Veilige fietspaden zijn nog 
belangrijker geworden sinds het gebruik van de elektrische fiets zo’n enorme 
vlucht heeft genomen. De gemeente Bloemendaal zal bij de provincie NH 
moeten aandringen op het veiliger maken van de fietspaden langs de Zeeweg. 
Regelmatig doen zich daar zeer ernstige ongelukken voor. 
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Ook willen we gevaarlijke en onoverzichtelijke kruispunten binnen onze 
gemeente veiliger maken en meer 30km zones invoeren in de dorpskernen. 
De veiligheid voor bezoekers van de winkelstraat in Bloemendaal-Dorp is ook 
in het geding. Er zijn regelmatig bijnaongelukken tussen auto’s en fietsers. Er 
moeten aparte stroken komen voor fietsers en voor autorijders.

53. Voetgangers:
De begaanbaarheid van stoepen en voetpaden moet beter worden beschermd 
tegen foutgeparkeerde auto’s, overhangende takken, bouwketen en 
-containers, kriskras geparkeerde huurscooters. De toegankelijkheid van het 
Nationaal Park Zuid-Kennemerland moet worden verbeterd voor voetgangers. 
Op gemengd gebruikte wegen en fietspaden worden voetgangers steeds vaker 
in gevaar gebracht door automobilisten en fietsers. Op meerdere plekken zijn 
gescheiden voetpaden gewenst, zoals o.a. langs de Bekslaan en de Bergweg. 
Wij willen een zebrapad op de Bennebroekerlaan ter hoogte van de brug naar 
het Van Lieroppark in Bennebroek. Bijkomend voordeel is dat een zebrapad 
kan bijdragen aan tempering van de autorijsnelheid.

54. Ontwikkelingen in de regio:
De Duinpolderweg is door de provincie NH en de provincie ZH afgeblazen. 
Dat neemt niet weg dat sprake is van woningbouw in Hillegom en de 
Haarlemmermeer. Het verkeer neemt toe en dat legt meer druk op onze 
dorpskernen. Wij vinden het belangrijk dat het college aandringt op structurele 
en robuuste verkeersoplossingen, zoals een verlengde Weerlaan in Hillegom 
richting de N205 (Drie Merenweg). Ook vinden wij het belangrijk dat er een 
oplossing komt voor de brug in Heemstede bij de Cruquius (N201). Een tunnel
onder de Ringvaart zal voor een betere doorstroming zorgen. Tenslotte willen wij 
aandringen op een verbetering van de Nieuwe Bennebroekerweg in Hoofddorp
richting de A4 en een ring rond Zwaanshoek. Hoewel dit oplossingen zijn die 
buiten onze gemeentegrenzen liggen, vinden wij het belangrijk dat het college 
proactief aan de slag gaat met omliggende gemeenten en de provincies. Het 
is niet bevorderlijk voor de leefbaarheid van onze kernen als het verkeer vast 
komt te staan.

Winkelstraten en ondernemers

55. Inrichting van de winkelstraten: 
De inrichting van de winkelstraten is aan een evaluatie toe. De gemeente 
besteedt ruim € 1,6 miljoen aan de kop van de Zeeweg, maar voor de inrichting 
van de winkelstraten is geen geld en geen aandacht. 
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Als voorbeeld noemen we de winkelstraat in Bloemendaal-Dorp die urgent 
toe is aan renovatie. Het is een schande zoals de winkelstraat erbij ligt. De 
straat zit vol kuilen en is voor senioren slecht beloopbaar. Overal staan plassen 
water. Ondernemers klagen over de hoge waterstand waardoor winkels enkele 
malen zijn ondergelopen. In het coalitieakkoord van 2014 stond dat voor de 
herinrichting van alleen al de winkelstraat in Bloemendaal-Dorp vier keer 4 ton 
per jaar zou worden vrijgemaakt. Het bleef bij een verkiezingsbelofte. Maar er 
is blijkbaar wel geld voor de kop van de Zeeweg terwijl die nog maar enkele 
jaren geleden door de Provincie is opgeknapt. Het enige dat de wethouder 
heeft gedaan voor de winkelstraat in Bloemendaal is twee verwijsbordjes 
plaatsen met de tekst ‘winkelcentrum Bloemendaal’. Onaanvaardbaar. Voor 
de leefbaarheid van onze dorpskernen is het belangrijk dat de winkelstraten 
aantrekkelijk blijven. Er moet dringend iets veranderen de komende vier jaar: 
het gemeentebestuur moet gaan inzien dat winkeliers en ondernemers recht 
hebben op een grondig plan van aanpak. 

56. Eigen rol aanpassen:
De gemeente kan de eigen rol aanpassen door in plaats van te regisseren en te 
controleren de nadruk te leggen op het flexibel faciliteren van de zoektocht van 
ondernemers naar alternatieven om levensvatbaarheid en aantrekkelijkheid 
te vergroten. Dat kan bijv. door versnelde procedures te ontwikkelen voor 
aanpassingen ten behoeve van lokale ondernemers met verkoopruimte in 
Bloemendaal. Te denken valt aan het verstrekken van tijdelijke ontheffingen, 
ventvergunningen, overkappingen voor winkelruimte zonder belemmering van
doorgang, voet- en/of fietspaden en tijdelijke markten. Dit zou kunnen helpen 
om verdergaande leegstand in winkelstraten te voorkomen.

57. Nieuwbouw Albert Hein in Bloemendaal: 
Het bouwplan voor de AH in Bloemendaal vinden wij te omvangrijk. Er mag wat 
ons betreft wel nieuwbouw plaatsvinden met appartementen boven de AH want 
vanuit een oogpunt van ruimtelijke ordening betekent dit een verbetering. Maar 
het bouwplan kan veel minder kolossaal. Wij willen ook dat de parkeerdruk ter 
plaatse niet verder toeneemt als gevolg van deze nieuwbouw. Dat betekent 
wat ons betreft dat het plan moet worden aangepast zodanig dat het minder 
omvangrijk is en de parkeerdruk niet wordt vergroot.
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SOLIDE FINANCIEN EN GEEN VERHOGING LOKALE 
LASTEN

Bloemendaal financieel duurzaam

58. Financieel:
Twee fulltime wethouders is wat Hart voor Bloemendaal betreft voldoende. Laten 
we ook flink bezuinigen op specifieke kosten binnen het ambtelijk apparaat. Dat 
betekent voor ons: minder juristen in dienst van de gemeente, minder inhuur 
van advocaten, geen onnodige rapporten schrijven die ongebruikt en soms 
zelfs ongeopend in een bureaulade verdwijnen.

59. Verkoop van vastgoed op de vrije markt:
Vastgoed dat eigendom is van de gemeente dient openbaar te worden verkocht 
voor de hoogste prijs. Geen onderhandse deals en geen schimmige transacties 
meer. We noemen nog maar weer eens het voorbeeld van de verkoop van 
de gymzaal in Bennebroek: € 20.000 heeft de gemeente ontvangen terwijl 
de waarde van dit vastgoedobject afgerond neerkwam op € 400.000 was. 
Het is werkelijk te zot voor woorden dat de gemeente vastgoed verkoopt 
voor een vriendenprijsje zoals dat o.a. ook gebeurde bij de verkoop van het 
Pannenkoekenhuisje en de verkoop van grond op Park Brederode. En zo 
zijn er nog meer voorbeelden te noemen. Dit moet stoppen. Gelukkig geeft 
de hoogste rechter in ons land (Hoge Raad) ons gelijk en moet verkoop van 
vastgoed door de overheid veel transparanter.

60. Verkoop aandelen Stedin:
Het staat vast dat Stedin miljarden nodig heeft voor de uitbreiding van het 
energienet. Gemeenten zijn aandeelhouder in Stedin. Zo ook Bloemendaal. 
Na de verkoop van Eneco (het bovengrondse deel) bleef Bloemendaal zitten 
met Stedin (het ondergrondse systeem van leidingen incl. de energiemeters). 
Stedin zelf investeert niet in Bloemendaal. Wij willen zo snel mogelijk af van dit
aandelenpakket en zijn zeker niet van plan Stedin met miljoenen te gaan 
steunen.

61. Geen onnodige uitgaven: 
Wij staan voor een solide en degelijk financieel bestuur. Dat betekent ook dat 
we geen onnodige uitgaven doen. Het klinkt zo vanzelfsprekend, maar in de 
praktijk zien we toch iedere keer opnieuw dat gemeenschapsgeld met groot 
gemak op de verkeerde manier wordt besteed. Een voorbeeld: in november 
2020 vertrok de gemeentesecretaris. 
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Er kwam een interim secretaris die gedurende 9 maanden drie dagen in de week 
werkte voor de gemeente Bloemendaal. Kosten: € 150.000. Dat was volstrekt 
onnodig want Bloemendaal heeft maar liefst drie locosecretarissen die het 
werk prima tijdelijk hadden kunnen overnemen. Ander voorbeeld: het volledige 
wagenpark van de gemeente is de afgelopen jaren vervangen door elektrische 
voertuigen. Kosten: ruim € 1 miljoen. Dit terwijl het ‘oude’ wagenpark nog prima 
functioneerde. Nog een voorbeeld: € 750.000 heeft het college betaald in het 
kader van een deal over Elswoutshoek. Hoe dit bedrag tot stand is gekomen, is 
onbekend. Het college weigert uitleg. Omdat het gemeenschapsgeld is, hoort 
het college de totstandkoming van deze deal transparant te kunnen verklaren 
aan de hand van een opgaaf van kosten en te bespreken met de gemeenteraad. 
Zo lang de gemeente met groot gemak gemeenschapsgeld blijft uitgeven 
zonder verantwoording af te leggen, is het niveau van financieel beheer van 
onze gemeente beneden peil. Wij willen rationeel financieel bestuur.

Lokale lasten

62. Rioolheffing en afvalstoffenheffing:
De rechtbank heeft recent uitspraak gedaan in een procedure die was 
aangespannen door een inwoner uit Bloemendaal. De rechter heeft beslist dat 
Bloemendaal te veel aan inwoners in rekening heeft gebracht. Wat ons betreft 
dient de gemeente alle inwoners te compenseren voor de te veel geheven riool- 
en afvalstoffenheffing. De gemeente mag niet meer heffen dan de geraamde 
kosten. Nu de gemeente meer heeft geheven, is een teruggave wat ons betreft 
billijk.

63. Verhoging van de woonlasten: 
De gemeentelijke lasten gaan in 2022 met 5,4% omhoog. De lasten liggen 
in Bloemendaal jaar op jaar boven het landelijk gemiddelde. Wij vinden dat 
Bloemendaal als beheergemeente zonder grote sociale problematiek en 
zonder industrie, moet bezuinigen op het eigen apparaat. Te gemakkelijk wordt 
de rekening bij de inwoners gelegd.

64. Restafvalcontainer: 
De kosten van een kleine restafvalcontainer moet omlaag van afgerond € 300 
naar € 250. Wij willen dat inwoners met een kleinere container beloond worden 
door een lagere aanslag afvalstoffenheffing.



Wij gaan voor u aan de slag
met een warm hart

HART voor
Bloemendaal


