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Gemeente Bloemendaal 
Tav de heer B Schneiders 
 
 
 
 
Betreft: Uitnodiging verkenningsgesprek, uw brief dd. 1 april 2022 
 
 
Geachte heer Schneiders, 
 
In verband met verhindering op andere dagen bevestig ik u hierbij dat wij, 
ondergetekende en raadslid Marsil Driessen-Yousef van de fractie Hart voor 
Bloemendaal, op 5 april 20.00-21.00 uur beschikbaar zijn voor een gesprek. U schrijft 
dat het gesprek openbaar is. Graag zouden wij zien dat het gesprek live te volgen is 
door inwoners van Bloemendaal. Kunt u ons laten weten of dit mogelijk is? Wij vinden 
het belangrijk dat inwoners en niet alleen toehoorders het gesprek kunnen volgen. 
 
Onze reactie op de door u gestelde vragen is als volgt: 
 

1. Hoe duidt u de verkiezingsuitslag?  
 
Antwoord:  
 
Hart voor Bloemendaal heeft als lokale partij een mooie verkiezingsuitslag 
geboekt en is nu de derde grote partij van Bloemendaal. Dat is in 
overeenstemming met een landelijke trend. Landelijke partijen verliezen terrein 
aan lokale partijen. Hart voor Bloemendaal zet zich lokaal in om belangen van 
de gemeenschap te behartigen. Dat wordt door kiezers gewaardeerd. Wat dat 
betreft is het logisch dat deze partij deelneemt aan een nieuw te vormen college.  
 
Landelijke partijen hebben ingeleverd. Voor de verkiezingen hadden zij 
tezamen 15 zetels, na de verkiezingen 14. Dat is geen grote verschuiving hoewel 
ook daar sprake is van een trend: VVD verliest al jaren op rij stemmen in de 
gemeente. De VVD heeft nog steeds 5 zetels maar bij de uitslag bleken de 
stemmen amper meer te zijn dan 4 zetels. Het is niet vanzelfsprekend meer dat 



de VVD op alle besluiten een stempel drukt. Samenwerking is nodig op alle 
fronten met alle partijen. 
 
D66 heeft ook gewonnen. Er lijkt sprake van een verschuiving van VVD-kiezers 
naar D66 en lokale partijen. Ook de PvdA heeft gewonnen maar geen tweede 
zetel kunnen bemachtigen i.v.m. de verdeling van de restzetels. Al met al is 
onze duiding: lokaal wint, VVD verliest, D66 groeit. Het CDA, van oudsher een 
partij met een stabiele basis in de gemeente is de grote verliezer.  
 
Al met al schuift de gemeente dus toch op naar een andere politieke setting: 
meer lokaal, meer D66, minder CDA. Daarbij moet rekening worden gehouden 
met het karakter van de verschillende dorpskernen. Sommige kernen zijn 
overwegend GroenLinks/D66 en andere kernen stemmen vooral lokaal. Het is 
belangrijk daarmee rekening te houden in de toekomst. Niet lokale partijen 
negeren of uitsluiten want dat leidt tot onvrede met name in de zuidelijke 
kernen Bennebroek en Vogelenzang. 

 
2. Wat vindt u de belangrijkste opgaven voor de gemeente de komende 

raadsperiode? 
 
Antwoord: 
 
De belangrijkste opgaven zijn voor Hart voor Bloemendaal: 
 Zorg dat Bloemendaal weer financieel op orde raakt. Bloemendaal komt 

voor grote financiële uitdagingen te staan. Zware tijden breken aan. Dat 
betekent dat beleid op een aantal terreinen heroverwogen dient te worden 
(IHP, kop van de Zeeweg, Stedin); 

 Verkoop van vastgoed tegen marktwaarde. Geen onderhandse deals meer; 
 Betrouwbaar bestuur. Afspraak is afspraak. De bevolking moet erop kunnen 

vertrouwen dat het bestuur achter besluiten staat en dat die weloverwogen 
zijn genomen. Haastige spoed is zelden goed luidt het gezegde maar helaas 
blijkt een goede voorbereiding en een degelijk participatietraject bij 
belangrijke besluiten te ontbreken (Oldenhove, Blekersveld). Betrouwbaar 
bestuur betekent ook dat wat vaststaand beleid is (1/3e sociale huur) niet 
zomaar opeens en incidenteel opzijgeschoven kan worden; 

 Neem wensen of bedenkingen van de raad serieus. Het negeren van de 
wensen of verzoeken van de raad is niet goed voor bestuurlijke 
verhoudingen (verbinding Randweg-Zeeweg, verkoop vastgoed, NNN); 

 Willekeur moet worden vermeden. Het recht van de sterkste is niet het 
sterkste recht; 



 Participatie mag geen lege huls zijn. Maak nu eens echt werk van 
participatie. Neem mensen serieus en wees eerlijk; 

 Sta pal voor Bloemendaal. Verdedig als bestuur de kwaliteiten van deze 
gemeente. Ga niet mee in de waan van de dag van grote 
samenwerkingsverbanden. Zorg dat Bloemendaal gehoord wordt. Verklaar 
niet altijd dat Bloemendaal zo’n zwakke gemeente is en dat ambtenaren het 
niet aan kunnen enz. Wees positief en geloof in eigen kracht! 

 Ontwikkelaars maken niet de dienst uit. Zorg dat bestemmingsplannen en 
alle daarbij horende afspraken (anterieure overeenkomst, 
stedenbouwkundig plan enz.) worden nageleefd. Park Vogelenzang in 
Bennebroek dreigt uit de hand te lopen. Wij vinden het absoluut 
onaanvaardbaar dat ontwikkelaars daar de vrije hand krijgen hun 
verdienmodel te maximaliseren; 

 Verstrek open en eerlijk en tijdig informatie aan de raad maar vooral ook 
aan de bevolking. Informatie dient ook meer te omvatten dan bijv. een 
enkele regel in een besluitenlijst waar onze inwoners niets uit af kunnen 
leiden.  

 Behandel inwoners met respect, juist ook als zij kritiek hebben. Kritische 
geluiden zijn relevant. Schuif mensen niet op een zijspoor, ga het gesprek 
aan met onze inwoners. Neem hun zorgen en ideeën serieus. Wees 
bereikbaar, zet het bestuur niet op afstand van de bevolking. Zorg voor een 
onafhankelijke klachtenregeling; 

 Breng de menselijke maat terug. Heb oog voor uitzonderingen en toon 
empathie met diegenen die het moeilijk hebben; 

 In dat kader: moeders met kinderen zetten wij niet op straat. Voor ons is het 
essentieel dat kinderen recht hebben op huisvesting. Kinderen en moeders 
verwijs je niet naar de opvang voor dak- en thuislozen; 

 Zorg ervoor dat dorpskernen groen blijven. Een groene en dorpse omgeving 
is goed voor de gezondheid en het levensgeluk van onze inwoners; 

 Wij bouwen geen rotzooi in de sociale huursector. Geen minuscule 
woninkjes waarin mensen die het zich niet kunnen veroorloven een huis te 
kopen worden opgeborgen. Leefbare buurten, fatsoenlijke huisvesting in de 
sociale huursector is voor ons zeer belangrijk. Zorg voor een goede 
spreiding en voor een evenwichtige opbouw van diverse typen woningen 
in de buurten. Zorg ook voor sociale samenhang; 

 Houd Bloemendaal zelfstandig. Geen ambtelijke fusie zonder dat de 
bevolking zich daarover heeft uitgesproken en niet zonder dat duidelijk is 
wat voor- en nadelen zijn enz. 
 



3. Kunt u op hoofdlijnen schetsen hoe uw partij aankijkt tegen onderstaande 
onderwerpen in relatie tot de gemeentelijke financiën en het gewenst 
voorzieningenniveau in de vijf kernen: 
 
Antwoorden: 
 
Wonen, bestaande bouw en nieuwbouw: Zie hierover hetgeen in ons 
verkiezingsprogramma staat. Heel kort weergegeven: niet elk plekje groen in 
de dorpen vol bouwen. Park Vogelenzang moet hoogwaardige bouw worden 
in parkachtige omgeving. Ook voor het overige vinden wij kwalitatief 
hoogwaardige bouw essentieel. Voldoende sociale huur betekent 1/3e in 
nieuwbouwprojecten en zorg voor evenwichtige spreiding over de dorpen. 
Niet bouwen in natuur. Goede ruimtelijke ordening en bescherming tegen 
verstedelijkingsdrang (MRA). Zonder een veilige en robuuste ontsluiting zijn 
nieuwe woonwijken niet te realiseren. Eerst bewegen, dan bouwen; 
Natuur, klimaat, energietransitie biodiversiteit: Natuur en biodiversiteit zijn 
kernpunten van ons programma. Wij zijn ook een groene partij. Geen 
vernatting van de binnenduinrand. Maw: geen uitvoering aan plannen NNN 
van de provincie NH in het weidegebied bij Vogelenzang. Energietransitie: wij 
hechten er zeer aan dat de inwoners zelf beslissen. Geen dwang. Bovendien is 
voor ons betaalbaarheid en dus ook haalbaarheid en draagvlak essentieel. Een 
betaalbaarheidscrisis komt op ons af. De nood is hoog, ook in de gemeente 
Bloemendaal. Niet iedereen is miljonair. Wij willen dat mensen niet financieel 
in de verdrukking komen. Ook zien wij problemen op het vlak van uitvoering. 
Ons net kan het niet aan. Grote investeringen zijn nodig, maar wij zien ook hier 
donkere wolken aan de horizon.  
Zorg, jeugdzorg, sociaal domein: Er is een onderscheid tussen jeugdhulp en 
jeugdzorg. Voor wat betreft zorg: een politieke afweging over welke zorg 
essentieel is en welke niet is onvermijdelijk gezien de financiële positie van de 
gemeente. De zware zorg mag niet lijden onder de lichte zorg. Zo veel mogelijk 
moet worden voorkomen dat kinderen onder toezicht worden gesteld of uit 
huis geplaatst. Wij vinden een ‘hands on beleid’ waarbij de wethouder sociaal 
domein ook echt weet wat er speelt in de gemeenschap en hij/zij actief in 
gesprek is met de inwoners, belangrijk. Het voelt alsof het bestuur te veel aan 
het managen is i.p.v. besturen met visie. Het financieel beleid op dit terrein 
dient veel beter gemonitord te worden. Uitgaven vallen steeds tegen maar 
informatie hierover volgt laat. Te laat.   
 
 



Mobiliteit: meer wegen inrichten als 30km zone. Aanpak geluidoverlast. In 
gesprek met provincie over verbetering veiligheid Zeeweg. Zonder handhaving 
is veiligheid op den duur afhankelijk van het rijgedrag van hufters. Aanpak van 
gevaarlijke kruispunten. Openen station Vogelenzang. 
Onderwijs en huisvesting: I.v.m. de hoogoplopende kosten (laatste schatting is 
EUR 60 mio maar loopt door inflatie op naar EUR 100 mio) zal een 
heroverweging onvermijdelijk zijn. Goede ventilatie blijft essentieel. 

 
4. Andere aandachtspunten: zie ons verkiezingsprogramma.  

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
M Roos 
Fractievoorzitter Hart voor Bloemendaal 


