
 

Verslag werkatelier Omgevingsvisie in Bloemendaal 
 

Groen, historisch en dorps karakter 
 
Op 12 november kwamen ruim 30 inwoners bij elkaar voor het eerste 

ontwerpatelier om te komen tot een Omgevingsvisie. 
 

Gemeentesecretaris Wilma Atsma opent de bijeenkomst. Programmamanager 
Omgevingswet Vivianne Luckers doet een kennisquiz met de aanwezigen. De 
kennis van de inwoners over de invoering van de Omgevingswet valt niet tegen! 

Dan gaan de inwoners aan het werk in vier groepen. Ze gaan met behulp van 
foto’s en begrippen een beeldverslag maken van de belangrijkste waarden van 

Bloemendaal. Aan alle tafels vallen de woorden groen, dorps en historisch. 
Daarnaast vallen de kwalificaties veilig, gezond en toegankelijk op. Projectleider 
San van der Zeijden is dan ook tevreden. “We kunnen hiermee verder om een 

helder kader te maken, voor we verder de visie gaan invullen.” 
 

Lees verder voor de opbrengst 
 

Groep 1 legt de nadruk op landschap 

 Bloemendaal bestaat uit historische waardevolle karakteristieke dorpen en 
landschap met zijn Binnenduinrand met zijn duinrellen en blekerijen; 

 Bloemendaal onderscheidt zich door noord-/zuidligging, cultuurlandschap, 

landgoederen, polders, bloembollen; 
 Bloemendaal is een ruime groene omgeving en biedt rust, gezondheid en 

vrijheid. Er zijn wel grenzen aan de vrijheid. Sporten kunnen we niet 
allemaal in de natuur. Honden kunnen niet overal. Wel veel diversiteit 
beschikbaar in de openbare ruimte; 

Groep 2 legde accent op gezondheid 

 Bloemendaal biedt een veilige ruimte die groen, rustig en contrastrijk is. 
Van zuiden naar het noorden. Bollenvelden tot zee. 

 Sportieve en culturele verenigingen zorgen voor gezondheid en 

saamhorigheid.  
 Veelzijdig, authentieke, verschillende kernen met accent op behoud. 

Erfgoed is heel belangrijk inclusief behoud van het groen. 

 
Groep 3 gaat in op stedenbouw en vervoer 
 

 Balans tussen groen en bebouwing. Veel aandacht voor 
buitenruimte. Ruimte voor kinderen om zich te ontwikkelen. 

Milieuvriendelijk. Contrastrijk  
 Veilige, hoge kwaliteit van de leefomgeving. Wel invloed van Tata, 

Schiphol. 

 Toegankelijk: sociaal met plaats voor diversiteit, niet alleen maar 
elite.  

 



 

Groep 4 gaat in op voorzieningen 
 

Bloemendaal is een groene uitgestrekte omgeving met veel ruimte. Grote 
landschappen, relatief weinig bebouwing. Beter gesitueerden hebben iets nieuws 
toegevoegd. Heel waardevolle binnenduinrand met bebouwing. 

 Meer discussie over dorps (de winkel, dorpsfeest, de kroeg): ook 
suburbane gebieden waar mensen ruim en riant willen wonen. Buitenwijk 

 Exclusief en luxueuze woonomgeving met dito voorzieningen. 

 

Afsluiting: We hopen dat u bij volgende ateliers kunt zijn!  
 

 
 
 
 
 


