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Onderwerp: Overlast HBS 

 

 

 

Geacht college,  

 

 

Namens de werkgroep overlast HBS van de Buurtvereniging Bloemendaal-

Noord (hierna: de Vereniging) benader ik u inzake de afhandeling van onze 

brief aan uw college van 16 oktober 2018 (uw kenmerk 340950) over de 

overlast die door bewoners wordt ervaren veroorzaak bij activiteiten op het 

terrein van HBS.  

In de e-mail van mevrouw B. Vasen (namens de gemeente Bloemendaal) 

aan mevr. C. Veldwijk van 24 september 2019 staat de zin “Tot slot vinden 

wij het positief te horen via jou vanuit de buurtvereniging dat de relatie met 

HBS verbeterd is.”  

Deze zin wordt door de werkgroep overlast HBS en diverse omwonenden 

overlast niet onderschreven. 

 

Op verzoek van het bestuur BBN, in verband met hun gesprek met de 

burgemeester, zijn omwonenden benaderd met de vraag hoe zij het vonden 

gaan, wat betreft de overlast door en van HBS. Daaruit is de brief van 6 

augustus 2019 tot stand gekomen (zie bijlage), waaruit blijkt dat 

omwonenden nog steeds niet blij zijn met de situatie rondom HBS. De 

mailto:bestuur@bloemendaalnoord.nl
http://www.bloemendaalnoord.nl/
mailto:gemeente@bloemendaal.nl


 

 
 

Buurtvereniging Bloemendaal-Noord 
 

11 november 2019                                                                                    pagina  2 van 4 

  

hoeveelheid aan feesten en activiteiten en het niet aan regelgeving en 

afspraken houden, is nog immer actueel.  

 

Inmiddels kan aan de brief van 6 augustus 2019 het volgende worden 

toegevoegd. 

 

Op 4 oktober jl. meldde een bewoonster van de C. Schulzlaan: “2 weken 

geleden, op zondag was er de hele dag een toernooi bij hbs. Daarna werd 

luidruchtig op het terras gefeest waarbij tot een uur of 20.00 regelmatig 

muziek en gebonk van bassen te horen was. Heb een keer of 8 gebeld en 

het toen maar opgegeven.”  

Een andere bewoner laat weten: “Inderdaad de overlast blijft. Gewoon 

doorgaan met feesten geven, de feesten worden gewoon niet gemeld of 

geteld. Steevast herrie met luidsprekers voor wedstrijden, tijdens pauzes en 

lange after party's met muziek op het terras. Ik verwacht dat het deze herfst 

en winter wel rustiger wordt maar ongetwijfeld gaan ze vanaf de lente weer 

los. Ik denk ook niet dat OD IJmond op zulke onverwachte 

wedstrijd/feestdagen metingen kan doen.” 

 

Er ging een gerucht dat de feesten, die tot nu toe het meeste overlast 

hebben gegeven, niet meer plaats zouden vinden c.q. er zouden feesten 

geschrapt zijn. Echter: 

 

1) Aftrap lustrumseizoen zondag 22 september 2019: 

Luidruchtig gefeest op terras na toernooi met muziek/gebonk van de bassen. 

Bewoners van de Brederodelaan waren geïnformeerd en uitgenodigd middels 

een flyer. Bij de C. Schulzlaan was opnieuw geen bericht rond gebracht. Het 

clubhuis was telefonisch opnieuw niet bereikbaar. (zie o.a. verslag 

2017008689 18 april 2017 door de gemeente) Op de website stond 

aangekondigd dat dit een combi was met het TD-feest. (275 mensen 

aanwezig vlg. website HBS) 

 

2) Weekend zondag 20 oktober 2019: 

Er was er een reünie waarbij lange tijd muziek, duidelijk hoorbaar in de wijk, 

aanstond. Om circa 20.30 werd het eindelijk stil. (444 mensen aanwezig vlg. 

website) 

 

3) Lustrum feest vrijdag 1 november 2019: van 20.00 - 00.30 met het 

hoogtepunt om middernacht als er op “passende wijze” het nieuwe jaar 

wordt ingeluid. 

 

4) AB-feest zaterdag 2 november 2019 van 20.00 - 00.00 (Roelvink en DJ) 

(mogelijk versterkte muziek versus normale decibellen?) 
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5) CD-feest zaterdag 9 november 2019: van 20.00 - 00.00 (silent disco 

zonder alcohol?) 

 

Onze vragen aan de gemeente:  

1. Hoe zijn deze 5 feesten te rijmen met het feit dat er dit jaar nog 

maar één vergunning incidentele festiviteiten beschikbaar was?  

2. Op welke datum is deze laatste vergunning afgegeven?  

3. Hoe zit het met de vergunningen en ontheffingen rond het 100 jarig 

bestaan?  

4. We kunnen ons niet voorstellen dat de regelmatig gehouden TD, AB 

en CD feesten daaronder vallen! Corresponderen de aangeven tijden 

met de regelgeving sluitingstijd en geluidsnormen? 

5. Hoe zit het met de handhaving tijdens deze feesten? 

6. Hoe zit het met de opgelegde dwangsommen? (in de buurt leeft de 

vrees dat HBS er mee weg zal komen en dan gewoon verder zal gaan 

met feestvieren en herrie maken) Is punt 10 van de besluitenlijst 24 

september 2019 reg.nr. 2019006821 (kamperen buiten 

kampeerterreinen niet zonder meer toestaan) een voortvloeisel uit 

onze meldingen over deze nachtelijke overlast? 

7. Kortom: Welk beleid voert de gemeente? 

 

HBS houdt zich nu al een aantal jaar niet aan de voorschriften in de 

vergunningen/ontheffingen wat betreft vastgestelde sluitingstijden, de 

geluidsnormen etc. en andere regelgeving. Er zijn voldoende 

aanknopingspunten om op te treden tegen HBS en tegen de 

ordeverstoringen en hinderlijk gedrag van feestgangers zoals vernielingen 

en indrinken. 

Wij willen hierbij wijzen op de artikelen 3 en 4 van de Verordening 

Paracommerciële instellingen Bloemendaal 2013 en de Algemene Plaatselijke 

Verordening. (onder andere de artikelen 2:28.2, 2: 29.1, 2:30.1, 2:48.1 en 

4:3) 

Deze brief is geschreven met instemming van het bestuur van de Vereniging 

en kunt u zien als aanvulling op het overleg dat van de zijde van het bestuur 

periodiek wordt gevoerd met de burgemeester.  

 

Graag vernemen wij van u. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de Werkgroep overlast HBS en andere omwonenden 

 

 

 

Marlouk Alders 
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CC: B. Vasen, Buurtvereniging Bloemendaal Noord, betrokken omwonenden. 

 

 


