A

A: Doorzetten van de formele laantypologie – allure en status gebruiken
PP op achterterrein – autoroute gaat door het park – kansen op verbeteren
van openbaar parkeren en kwaliteit van het park
A1: 5 à 7 woningen
2 lagen met kap – 12/16 pp

A2: +/- 10 appartementen
2 lagen met kap – 15/21 pp

B

B: Het koetshuis als voorbeeld voor nieuwe invulling (zelfde korrel) –
meer ruimte voor het park door naar achter schuiven van de woningen,
Kansen op verbeteren openbaar parkeren en kwaliteit van het park.
B: 3 à 5 woningen
2 lagen (met kap) – 7/12 pp

C

C: Gebruik van de dorpse erfstructuur, Geen gebouw in de geluidszone,
Zon in de achtertuin.
1 massa met Martin Schildergarage – moeilijke verspringing in de kavel
C: 5 à 6 woningen
1 laag / 2 lagen met kap – 12/14 pp

D

D: Doorzetten van de dorpse erfstructuur, Geen gebouw in de geluidszone, Zon in de achtertuin.
Losgekoppeld, korrel is even groot als andere dorpse erf gebouwen
D: 4 à 5 woningen
1 laag / 2 lagen met kap – 9/12 pp

E

Het koetshuis doorstempelen op het landje
Verliest dichtheid, maar past ruimtelijk prima
E: 4 woningen
1 laag met kap - 10 pp

F

F: dorpse korrel, gericht naar de weg (tussen formele rooilijn en dorpse erf in).
Voordeel geen achterkant situaties naar openbaar gebied, nadeel inefficient gebruik
van de grond door geluidszone, tuinen zijn vrij diep.
F: 4 woningen
1 laag / 2 lagen met kap - 10 pp

G

G: Experiment: doorzetten van het modern ensemble, letterlijke kopie van
1 van de woontorens. Past dit? Fysiek misschien wel, ruimtelijke niet. De
verschillen met de directe buren is erg groot
G: ? woningen

H

H: Compromis waarbij het modern ensemble is veranderd zodat het meer
aansluit aan de omgeving, reactie op de vorm van de omgeving. Parkeren
ondergronds (mogelijk?), liefst wonen op de begane grond ivm sociale
veiligheid.
H: 9 woningen
3 lagen – 15/19 pp

I

Ik heb nog even nagedacht over alle mogelijkheden.
Ik zou serieus overwegen om van het Landje van Riessen geheel of gedeeltelijk parkeerterrein
te maken.
Als je die aardig aankleedt met fraaie bomen of ander groen wordt dat best aardig.
Grasstenen zullen vriendelijker ogen dan tegels.
En zorgen gelijk voor een betere waterafvoer.
En dat hoge water daar lijkt dan geen probleem.
Volgens een mij bekende vuistregel moeten op 1000 M2 ongeveer 50 plaatsen kunnen.
Een flink deel daar van zou je kunnen verkopen.
Zonder enig verder onderzoek denk ik aan een opbrengst van ongeveer 15.000 per plaats.
Ik denk dat daar best een markt voor is.
En de kosten van aanleg zijn betrekkelijk laag.
Plaatsen die niet worden verkocht kunnen dan openbaar blijven.
Ik denk dat de buurt enthousiast is als je dit goed brengt.
Ik zou zelf best interesse hebben in een paar van zulke plaatsen voor Sparrenheuvel.
Aantal plaatsen en opbrengst zijn zeer globaal.
Als dit een serieuze overweging wordt voor de gemeente wil ik mij best daar wat meer in verdiepen.
Er komt natuurlijk weerstand: we kijken op blik.
Maar met voldoende groen is dat uitzicht aardiger dan het zicht op gevels en daken.
Dan het voormalige schooltje.
Ik ken het gebouw totaal niet van binnen, maar de gedachte om het als bungalow te verkopen
laat mij niet los.
Maar of dat realistisch is zou ik pas kunnen beoordelen na een bezichtiging.
Dat er kopers zijn voor een bungalow op die locatie staat voor mij vast.
Het is denkbaar dat een boekverlies op van Riessen goed is te compenseren met boekwinst op
het schooltje.

J

Met veel belangstelling waren wij afgelopen maandagavond aanwezig bij de informatieavond over het
landje van Van Riessen en het Bispinckpark. Mede op basis van de gepresenteerde analyse brengen wij
graag navolgende onder uw aandacht.
Onze stichting heeft als doelstelling de instandhouding van het cultureel historisch erfgoed en het groen in
onze gemeente. Wij menen daaronder te mogen verstaan de beleving van een gebied zeker waar de historie
nog merkbaar is.
Primair zou het ons in deze om de gebruiks (on)mogelijkheden en de beleving van het park gaan met de
vraag wat daarvan nu te vinden. Het park, of vijver met wat groen eromheen, ligt een beetje in een niemandsland, lijkt een beetje verwaarloosd te zijn, mede door de achterkanten aan de Ignatius Bispincklaan
en beperkt toegankelijk, als gevolg van de sluiting buiten schooltijden van de doorgang tussen de Ignatius
Bispincklaan en het park. Het zicht vanuit de school wordt belemmerd door een grote haag. Het olifanten
pad illustreert als geen ander de situatie! Feitelijk is het park geen verblijfsgebied terwijl het wel de drager
is voor de omgeving.
De plannen voor het Bispinckpark en het landje van Van Riessen betreffen in wezen twee bescheiden
bouwontwikkelingen tot 6 (?) woningen op de afzonderlijke locaties. Terecht werd door een ieder op de
informatieavond opgemerkt dat de bouwkorrel, volume, massa, parkeren passend moet zijn op de verschillende locaties. Een grote uitdaging zou de inpassing van het parkeren en ontsluiting kunnen worden. Daarnaast speelt de veiligheidszone rondom het gasverdeelstation bij het Bispinckpark parten. Tenslotte wenst
de gemeente haar investering in het landje van Van Riessen terug te verdienen, dit in samenhang met de
opgave voor sociale woningbouw.
Zoals gesteld, geheel indicatief, wordt gedacht aan circa 6 woningen op beider locaties. Gevoelsmatig
denken wij dat de inpassing van 6 woningen van twee lagen met een kap op de locatie Bispinckpark als
te zwaar ervaren kan worden. de massa en de inpassing van extra parkeren lijken ons ter plekke niet passend. Beter wellicht om de oude peuterspeelzaal als een geheel te verkopen met de bestemming wonen/
werken met behoud bij sloop van hetzelfde volume en goot/dakhoogtes. Dat past ook beter naast de villa.
Wel dient de inpassing in het park beter te zijn. Wij vermoeden dat de opbrengsten meer dan conveniërend
zullen zijn en het behoud van het huidige volume zal eventuele planschades verminderen zelfs mogelijk
neutraliseren.
Het landje van Van Riessen ligt veel verder weg van het park maar is daarentegen wel weer onderdeel
van het dorpse karakter ter plekke. Ook hier dient voorzichtig omgegaan te worden met bouwvolumina.
Zo denken wij dat 4 woningen van max twee lagen met een kap (of 8 in de vorm van beneden met twee
kamers groot ca 70 m2/bovenwoningen op de 1e verdieping woonkamer met terras en onder de kap twee
slaapkamers, groot ca 80 m2) beter past dan 5 of 6. Hier zou dan ook het sociale deel gerealiseerd kunnen
worden. dit los van de parkeeroplossingen.
In samenhang met de school dient tevens de inrichting van het park herzien te worden. Minder sluiproute
naar school naar leuke doorgang cq verblijfsgebied. Minder opgesloten en weggeduwd.
Kortom wij vragen een ontwikkeling gestuurd vanuit het park waarbinnen de woningen ingepast worden!
Wij horen graag van het vervolg.

K

Hierbij maak ik graag gebruik van de gelegenheid ideeën aan te leveren voor bovenbedoelde terreinen.
Het zou m.i. het beste zijn om het terrein van de vm. Kinderopvang te bestemmen voor de bouw van één
villa. Dat is daar het meest passend, tast het park niet aan en vergt bovendien nauwelijks openbare parkeerruimte (die daar al schaars is). De grond (en het gebouw) is destijds om niet in handen van de gemeente gekomen toen het gebouw werd verlaten door de R.K. kleuterschool. De prachtige ligging en het uitzicht op de vijver garanderen m.i. een netto opbrengst van 5 tot 6 ton (misschien nog wel meer). Dat geld
kan dan mooi gestopt worden in het project dat ik hieronder noem. Wel dring ik erop aan bij de verkoop
garanties in te bouwen tot behoud van de fraaie bomen aan de randen van dit terrein.
Op het Landje van Van Riessen, destijds aangekocht om er een gymnastieklokaal te bouwen voor de St.
Jozefschool en de Hartenlust Mavo waarvan is afgezien, kan n.m.m. gemakkelijk een flatje in drie lagen
met 12 kleine appartementen (uiteraard met lift) gerealiseerd worden in de sociale huursector, bestemd
voor jongeren en senioren. Daar is grote behoefte aan en dat zal deels ook voor doorstroming zorgen. Op
het terrein zelf, rondom het gebouw, moeten zeker 18 parkeerplaatsen te realiseren zijn (ik neem aan dat
de parkeernorm 1,5 per appartement is). De toegang van het terrein is evenmin een probleem, want die
kan komen aan het Bispinckpark, daar waar nu al een opening in de tuinmuur zit. De financiering kan ook
niet problematisch zijn als mijn in de eerste alinea genoemde advies wordt opgevolgd. Eventueel kan de
gemeente een (waarschijnlijk betrekkelijk klein) deel van de grondkosten afschrijven als verlies en/of een
beroep doen op het Fonds Sociale Woningbouw (als dat nog bestaat). Zo’n flatje sluit ook mooi aan op de
flatgebouwen die al op het Bispinckpark staan.
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Voorstel BispinckPark
(onder voorbehoud en
in afwachting op nadere specificaties)

De heren, Vincent Spek, Martijn Bik en Bastiaan Knuijt

Optie 01 | Motto: Bispinckpark van Steen naar Park

Landje van Riessen | voorgesteld in opbouw:

50% schooltuinen/plantendepot/herbarium/rosarium
50% inrichting tav voetbalveld/basketbalveld/sportfaciliteit/speeltuin

Schooltje Bispinckpark | sloop en grond 60% toevoegen aan Park, 40% verkoop omliggende eigenaren (wel opgenomen in rekenmodel)
Omringende tuinen, velen eigenaren | gelegenheid bieden uitbreiden achtertuin middels aankoop ( niet opgenomen in rekenmodel)

28 juni 2017
bijbehorend :
bijlage tekening(en) indikatief
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Voorstel BispinckPark
(onder voorbehoud en
in afwachting op nadere specificaties)

De heren, Vincent Spek, Martijn Bik en Bastiaan Knuijt

Optie 02 | Motto: Bispinckpark is meer Steen dan Park

Landje van Riessen | voorgesteld in opbouw:

6 woningen grondverkoop (opgenomen in rekenmodel)

Schooltje Bispinckpark | sloop en grond 60% toevoegen aan Park, 40% verkoop omliggende eigenaren (wel opgenomen in rekenmodel)
Omringende tuinen, velen eigenaren | gelegenheid bieden uitbreiden achtertuin middels aankoop ( niet opgenomen in rekenmodel)

28 juni 2017
bijbehorend :
bijlage tekening(en) indikatief

N

Sociale woningbouw is ook in Bloemendaal nodig.
Sociale woningbouw geeft iets aan over het inkomen van de bewoners, niet over de afkomst of milieu van de bewoners. Ook in Bloemendaal zijn er mensen die in aanmerking komen voor een sociale woning. Niet al onze kinderen hebben de capaciteit om te studeren
en ik ken meerdere gepensioneerden die het moeten doen met uitsluitend een AOW inkomen. De sociale woningbouw zou je ook anders kunnen uitleggen, misschien niet zozeer in de goedkope prijsklasse maar in het kader van bv begeleid wonen voor mensen met
een handicap of ouderen die dichter bij een zorgaanbieder willen wonen.
Het kan en mag niet niet zo zijn dat we (de inwoners en de gemeente Bloemendaal) de sociale woningbouwopgave alleen door de
buurgemeentes laten oplossen. Wat ik een belangrijk punt vind is hoe de gemeente kan borgen dat een sociale woning niet na een x
aantal jaar tegen een hoofdprijs wordt doorverkocht. Hoe kan het sociale segment gehandhaafd worden? Wellicht met een prestatiecontract met de ontwikkelaar en/of een kettingbeding in de grondverkoop en/of het voorkeursrecht voor de gemeente opnemen?
De van Riessen locatie is grofweg 34 meter diep (haaks op de Bakkerlaan) en het voormalige kinderdagverblijf is grofweg 34 meter
breed (evenwijdig aan de Verbindingsweg). In mijn visie kunnen op beide locaties 6 kleine woningen gebouwd worden in de typologie
van de dorpse structuur. Als voorbeeld heb ik de arbeiderswoningen achter de Albert Hein aan de Zomerzorgerlaan genoemd met 1
bouwlaag en een kap. Geschikt voor starters en ouderen maar (waarschijnlijk) te klein voor een gezin. Sociale woningbouw zegt tegenwoordig meestal ook iets over de omvang van een woning.
Tijdens de infoavond is er aangegeven dat de gemeente een parkeernorm hanteert van 2 parkeerplaatsen per woning exclusief 0,3 parkeerplaatsen voor bezoek. Deze norm is erg hoog en eerlijk gezegd maakt de gemeente elke ontwikkeling hiermee onmogelijk.
In de gemeente Haarlem wordt voor goedkope woningen een norm gehanteerd van 1,2 of 1,3 parkeerplaatsen per woning inclusief 0,3
parkeerplaatsen per woning voor bezoek. Verder kent de gemeente Haarlem een norm voor serviceflats of aanleunwoningen van 0,3
parkeerplaatsen per woning. Dit type woningen zou wellicht geëxploiteerd kunnen worden in samenwerking met de Rijp.
Ten slotte is het bij de gemeente Haarlem niet ongebruikelijk om ontheffing van de parkeernormen te verlenen indien uit een telonderzoek blijkt dat de parkeerdruk opstart niet hoger is dan 80% (verhouding tussen het totaal aantal parkeerplaatsen en degene die daadwerkelijk bezet zijn). Dit kan aangetoond worden door een eenvoudig telonderzoek door bv Bureau Telwerk of door Goudappel Coffeng.
De Haarlemse norm is gebaseerd op de CROW normen die ook door de gemeente Bloemendaal wordt gehanteerd. Ik neem aan dat de
CROW wel verschil maakt tussen een stad en een dorp.
Mijns inziens kunnen de technische problemen die tijdens de infoavond naar voren werden gebracht met de huidige technieken opgelost worden. De waterstanden en ondergrondse stromingen met kwelwater door goede drainage of door extra water te graven.
Ik wens je succes met je opdracht en hoop dat er iets moois gebouwd wordt (misschien toch een gymzaal voor de Josephschool? :-))

Eric Duyvis, Ign. Bispincklaan 68, duyvis@ziggo.nl

26 juni 2017

Ontwerp, financiering en realisatie
Projecten als dit worden niet alleen gefinancierd door de verkoop van
grond aan projectontwikkelaars.
Een organisatie als de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij
biedt voor de ontwikkeling en financiering van dit soort initiatieven
gratis dienstverlening aan. Zij kunnen helpen bij het maken van een
plan van aanpak en een business case. Denk hierbij ook aan Europese
fondsen en subsidies.

Concept:
- Sloop voormalig kinderdagverblijf, terrein voegen bij het park
- Vijver vergroten naar zijn oorspronkelijke omvang. Hiermee verbetert
de functie als waterbuffer
- Realiseren drijvende natuur eilanden
- Bibliotheek verplaatsen naar eco-waterpaviljoen ‘de Drijfbieb’
- Realiseren woningen op landje van Riessen en terrein Martin Schilder
passend bij bestaande dorpsstructuur
- Creëren van parkeerplaatsen door herprofilering van de brede trottoirs
rond de huidige bibliotheek en kerk

Uitgangspunten:
- Geen bouwprojecten in het park die de bodemstructuur verder
aantasten in verband met de waterhuishouding
- Verbeteren waterhuishouding: creëren opvangbekken regenwater en
kwelwater
- Uitbreiden huidige park en verbeteren natuurwaarden
- Aansluiting zoeken bij de tuinen van omliggende woningen

Het park ligt nu wat verloren ingeklemd in de bebouwing. Door in
het hart van het park een maatschappelijke functie te creëren en de
biodiversiteit te verbeteren ontstaat een kwalitatief hoogwaardig groen
hart in Bloemendaal-dorp waar in samenwerking met bijvoorbeeld de
schooljeugd kleinschalige tuintjes en stadslandbouw ontwikkeld kunnen
worden.
Door herhuisvesting van de bibliotheek in het eco-paviljoen ontstaat
de mogelijkheid om in de huidige bibliotheek woningen en eventueel
parkeergelegenheid te realiseren.

Sinds de familie Bispinck het landgoed Sparrenheuvel schonk aan
de kerk is het landgoed in de loop der jaren steeds verder verkaveld,
bebouwd en versteend.
In wat van het park nog over was werd rond 1990 ontsierende hoogbouw
neergezet. De vijver werd verkleind en daardoor zorgt ondergrondse
duinwaterafvoer nu voor overlast door kwelwater. Een probleem dat
door de klimaatverandering alleen maar zal toenemen.

Ontwikkeling Bispinckpark

oorspronkelijk

huidig

nieuw

O
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Groene alternatieven
Landje van Riessen en
Bispinckpark
Voor een gelukkig en
gezond Bloemendaal!

Historie
De twee ongetrouwde dames Bispinck lieten per testament alle grond van Sparrenheuvel aan de
RK-parochie na. Een heel bezit dat werd ondergebracht in de zogeheten Bispinckstichting (1926)
met de opdracht bouw een nieuwe kerk.
Door oorlogsomstandigheden en de nasleep daarvan kon deze nieuwe kerk niet eerder worden
gerealiseerd dan in 1954. De bouwpastoor was Leonardus Beune, hij stierf kort voor de inwijding
van de kerk. Hij werd opgevolgd door dr. Adrianus Olierook.
Omdat deze kerk te groot en te slecht gebouwd was, kon deze op den duur niet gehandhaafd
blijven, daarom besloot het toenmalige parochiebestuur tot afbreken van de oude kerk en het
bouwen van een kleinere kerk die was aangepast aan de veranderende omstandigheden. De nieuwe
kerk kon op 15 december 1991 in gebruik worden genomen.
Afspraak was dat toen de kerk is afgebroken er drie nieuwe flats kwamen en er niets meer aan het
groen gewijzigd zou worden. Dat was de wens van de dames Bispinck die gehonoreerd zou worden.
Deze rijke historie maakt dat het voor de hand ligt om een sociale, groene en duurzame invulling te
geven aan deze beide terreinen.

Behoud van groen belangrijk voor behoud rijke flora & fauna

Het water en groen dat er nu is zorgt voor een rijke flora en fauna. Zo
zien wij in grote getalen koolmezen, roodborstjes, mussen, vlaamse
gaaien, zwaluwen, kikkers, padden, vlinders, bijen, vleermuizen,
ganzen, eenden en zelfs aalscholvers in de omgeving van het Landje
van Riessen en Bispinckpark.

P

Groen maakt gelukkig en gezond
Groen in de stad verbetert het milieu, zorgt voor meer biodiversiteit, vermindert luchtvervuiling,
zorgt voor waterberging, dempt geluidshinder en verkoelt in een warme periode. Kortom, groen is
essentieel voor een klimaatbestendige en duurzame omgeving. Daarnaast heeft het een positief
effect op de gezondheid van mensen en draagt het bij aan de leefbaarheid van een wijk.

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat groen in de woonomgeving goed is voor de gezondheid.
Wageningen University & Research (WUR) doet daar al geruime tijd onderzoek naar. Vooral het
rustgevende en herstellende vermogen van contact met groen lijkt van belang. Dat maakt groen een
belangrijk middel om het welzijn van de mens te verbeteren.
https://www.nrc.nl/advertentie/wageningen/van-groen-worden-we-gezonder

1. Buurttuin
We maken biologische stadslandbouw mogelijk op het Landje van Riessen,
denk aan:
✓ samen tuinieren: een gemeenschappelijke tuin waar we samen groenten verbouwen. En
daarnaast een hele leuke kindertuin waar een schoolkinderen eten verbouwt in hun eigen
miniboerderij.

✓ een oogstpakket: geen tijd om zelf te tuinieren maar wil je toch iedere week verse biologische
groenten. Neem dan een oogstpakket. Een Stadsgroenteboer verbouwt jouw groenten met liefde
op natuurlijke en professionele wijze
✓ je eigen moestuin: verbouw je eigen biologische groenten in de stadstuin. Wij leveren al het
materiaal en de benodigde kennis. Je kan kiezen uit verschillende abonnementen.
✓ met een tuinhuis dat we kunnen gebruiken voor activiteiten, vergaderingen, bedrijfsuitjes,
lunches, borrels, enz.

2. Buurtpark
We maken van het Bispinckpark een circulair duurzaam park, waar:

✓ kinderen in de natuur en met natuurlijke materialen, zoals boomstammen, water, etc., kunnen
spelen.
✓ workshops met bijvoorbeeld restmateriaal
✓ we regelmatig sociale activiteiten voor Bloemendaal kunnen organiseren zoals een biomarkt met
lekkere, pure en eerlijke producten
✓ waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten en buiten kunnen sporten bewegen

P

Financiën
Bispinckpark staat voor € 0 in de boeken, in het Landje van Riessen heeft de Gemeente € 1.200.000
geïnvesteerd. Uitgangspunt van de Gemeente is dat deze investering moet worden teruggehaald.
Waarbij gekeken wordt naar zowel een geldelijke invulling als een maatschappelijke/groene waarde
die ook te valideren is.

Hiervoor zijn verschillende opties denkbaar:
1.

Verhuur en beheer van opstallen en gronden door de gemeente Bloemendaal.

2.

Overdracht van het eigendom onder erfpacht of verhuur aan een externe beheerder (bestuur)
die het geheel voor eigen rekening en risico exploiteert.

3.

Externe geldstromen als crowfunding en subsidies. Tijdens de vergadering op 19 juni j.l. is de
eerste bewoner reeds opgestaan en heeft € 10.000 toegezegd.

Inspirerende voorbeelden
Buurttuin

http://tuinkansrijk.nl/
http://www.foodforgood.nl/
http://oogopnederland.nl/haarlem/2017/01/31/brakeboertuin/

Buurtpark
http://www.haarlemmerkweektuin.nl/
http://www.burchttercleeff.nl/Home.html

Q

Q
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Onze wens is dan ook geen woningen te bouwen en het Bispinckpark  volledig groen te maken, waarbij
de mogelijkheid kan worden geboden aan bewoners om een stuk grond bij hun tuin aan te kopen, waarmee
de gemeente nog gelden zou kunnen ophalen (ook al is de boekwaarde van het Bispinckpark nul). In de 3
weken dat ik in Bloemendaal woon is mij opgevallen dat er nauwelijks publiek groen is voor kinderen om
te kunnen spelen. Het Bispinckpark is uitermate geschikt om (toekomstige) bewoners van Bloemendaal
duidelijk te maken dat ook gezinnen met kinderen meer dan welkom zijn en dat de gemeente zich inzet
om verdere vergrijzing te voorkomen.
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Invulling landje van “Van Riessen”

Moestuintjes
Voor bewoners via de
straat bereikbaar.

Voetbalveldje
Alleen via schoolplein
bereikbaar.

Nog in te vullen
(bijv. nieuw speelrek)

schoo

l

Alleen via schoolplein
bereikbaar.

Joseph

Extra parkeerplaatsen

Bispinckpark

T

Onderwerp: Plan voor Landje van Van Riessen en Bispickpark bestaande uit twee stukken, namelijk dit schrijven en een plattegrond.
Invulling Landje van Van Riessen en Bispinckpark
Alle genoemde redenen om deze stukken grond te bebouwen zijn ongepast. Het is noodzakelijk
dat het Landje van Van Riessen en het Bispinckpark groen blijven omdat de afgelopen decennia
de hele buurt is versteend. De enige stukjes groen die nog resteren zullen voor een gezond leefklimaat in stand moeten blijven. Voor het Landje van Van Riessen heb ik een idee waarvoor ik
een tekening heb gemaakt. Zie de andere bijlage.
Het landje van Van Riessen was oorspronkelijk aangekocht door de gemeente voor de Josephschool. Het bleek een miskoop, een foutje van de gemeente. Erken als gemeente je fouten en
stel het Landje of een deel van het Landje ter beschikking aan de school. Dan kunnen de kinderen ook spelen in het groen en kan de bal van het plein verplaatst worden naar het gras. Door
de hoogbouw van de school (door gemeente doorgedrukt) is het een echoput geworden dat de
buurt veel overlast bezorgd. Dan snijdt het mes aan twee kanten. De school blij. De kinderen blij
en de buurt blij, en… de gemeente maakt een mooi gebaar waardoor ze misschien een keer positief in beeld komen na alle negatieve berichten. Het andere deel zou gebruikt kunnen worden
voor moestuintjes voor bewoners uit de buurt.
Het is onbegrijpelijk dat er op deze postzegels gebouwd zou moeten worden. Het lijkt erop dat
de gemeente met zijn handen in het haar zit omdat het idee bestaat dat er verder geen ruimte is
in Bloemendaal. Ik heb rondjes gefietst door Aerdenhout en daar zijn legio plekken aanwezig om
te bouwen (ook voor evt. sociale woningbouw). Verder zou de gemeente kunnen denken aan
bebouwen van de grond achter het gemeentehuis. Daar zou een flat van 5 hoog kunnen staan
(sociale woningbouw). Dus keus genoeg dunkt me.
Als de gemeente niet zo snel een beeld heeft waar er in Aerdenhout geschikte bouwplekken zijn
dan ben ik bereid met jullie een fietstocht te ondernemen.

