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Bloemendaal, 21 januari 2019 

 

 

Onderwerp:  verzoek als bedoeld in artikel 3 van de Wet 

openbaarheid van bestuur 

 

 

 

Geacht college,  

 

Hierbij verzoeken wij u op grond van artikel 3 van de Wet openbaarheid van 

bestuur ons informatie te vertrekken neergelegd in documenten over alle 

bestuurlijke aangelegenheden die betrekking hebben op Mixed Hockeyclub 

Houdt Braef Standt (H.B.S.), Stichting Exploitatie Accommodatie H.B.S. en 

Steunstichting 100 jaar MHCHBS (hierna: Entiteiten), allen gevestigd te 

Bloemendaal en kantoorhoudend aan de Bergweg 1 a, 2061 KB Bloemendaal 

enerzijds en gebouwen en het terrein (hierna gezamenlijk: het Terrein) 

anderzijds, waar deze entiteiten hun activiteiten uitoefenen/laten uitoefenen 

gelegen aan de Bergweg te Bloemendaal vanaf 1 januari 2014 tot heden.  

 

Wij hebben daarbij met name het oog op 

1. aanvragen van vergunningen en subsidies en/of bijdragen (onder 

meer betreffende de huur van de terreinen, de aanleg van kunstgras 

en kunstlicht en het lidmaatschap van jeugdleden die in de gemeente 

Bloemendaal wonen) notities, besluiten, beschikkingen en 

voorwaarden  

2. moties van de gemeenteraad 
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3. briefwisseling (waaronder e-mails begrepen) tussen 

vertegenwoordigers van de gemeente Bloemendaal en 

vertegenwoordigers van de Entiteiten  

4. planning over, inzetbare capaciteit voor handhaving van regels door 

de Entiteiten en/of op of in de directe omgeving van het Terrein. 

5. rapporten over controles bij de Entiteiten en het Terrein en de directe 

omgeving daarvan 

6. verslagen van overleg tussen Entiteiten en de gemeente, alsmede 

tussen Entiteiten en omwonenden met betrekking tot ontwikkelingen, 

maatregelen en overlast en (interne) notities/verslagen die bij de 

gemeente bekend zijn 

7. handhavingsverzoeken en daaruit voorgekomen besluiten en notities 

8. aanvragen en vergunningen voor activiteiten op het Terrein, niet 

zijnde reguliere trainingen en wedstrijden, niet alleen door of namens 

de Entiteiten maar ook door derden 

9. correspondentie, notulen, aantekeningen betreffende de komende 

wijziging van het bestemmingsplan ter plaatse. 

 

Toelichting  

Artikel 2.c van de statuten (waarin de doelstelling van de vereniging zijn 

beschreven) van de Buurtvereniging Bloemendaal-Noord luidt ondermeer: 

“het behouden en het zo mogelijk bevorderen van een optimaal woon- en 

leefklimaat in de woonbuurt Bloemendaal-Noord en directe omgeving in de 

meest ruime zin des woords (…). 

 

In het kader van deze doelstelling vragen wij u deze gegevens te 

verstrekken. Gedurende lange tijd hebben omwonenden, veelal leden van de 

vereniging en anderen, kenbaar gemaakt aan het bestuur van de vereniging, 

anderen en de gemeente (over-)last te ondervinden van activiteiten die op 

het Terrein plaatsvinden en dat ondanks herhaalde verzoeken van die 

personen richting een van de Entiteiten en medewerkers van de gemeente 

om wat aan de overlast te doen. Er is aan ons geschetst als of er eigenlijk 

niets gebeurt om overlast weg te nemen of zelfs te verminderen. 

 

Het bestuur van de vereniging wil graag een zo goed mogelijk beeld krijgen 

van de alle relevante feiten en omstandigheden over dit onderwerp, vandaar 

dit verzoek.  
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Graag tot een nadere toelichting bereid.  

 

Hoogachtend,  

 

 

het bestuur van Buurtvereniging Bloemendaal-Noord 

 

 

 

w.g. 

 

 

Michiel Oosterhoff   Rob Vermeulen 

Voorzitter    secretaris  


