Jaarverslag 2019
Van het bestuur
Twee actieve werkgroepen hebben zich ingezet voor het leefklimaat in de buurt. Beide
werkgroepen opereren daarbij relatief zelfstandig, met een vertegenwoordiging van een
bestuurslid binnen de werkgroep. De verslagen van de werkgroepen vindt u hieronder.
In het algemeen is het goed om te zien dat de inzet van de betrokken buurtbewoners ook
zijn effect heeft.
Bij de werkgroep Leefklimaat en HBS zijn handhavende stappen gezet door de gemeente
die zonder de inzet van de werkgroep niet zouden hebben plaatsgevonden. Helaas is de
situatie nog niet zodanig dat we een constructieve en verantwoordelijke opstelling van
HBS zien. De werkgroep blijft nog actief. De gang van zaken rondom dit dossier ervaart
het bestuur als moeizaam. Duidelijk is dat de Burgemeester zich ergert aan de
overlastveroorzakers; er wordt wel een bepaalde vorm van toezicht gehouden en er
wordt opgetreden (lasten onder dwangsom zijn opgelegd), maar toch is er nog steeds
regelmatig overlast. Een aanbeveling aan het gemeentebestuur is om één persoon aan te
wijzen die als het ware de ‘eigenaar is van het dossier’ met als taak: zorg dat de regels
worden nageleefd en laat geen overlast meer ontstaat.
De werkgroep Euphrasia/ Dennenheuvel heeft een aantal cruciale stappen ondernomen
om de voorgenomen plannen van de eigenaar/ontwikkelaar een halt toe te roepen. De
stappen zijn er op gericht om het plan zo veranderd te krijgen dat het recht doet aan de
kwaliteit van de bestaande leefomgeving. Helaas was de Gemeenteraad in meerderheid
en het college van Burgemeester en wethouders niet vatbaar voor de logische en
redelijke argumenten van de Vereniging en vele omwonenden. De Raad van State heeft
naar aanleiding van een beroep van de Vereniging (en anderen) het besluit van de
gemeenteraad waarbij het bestemmingsplan is vastgesteld op de onderdelen ‘wonen’,
‘verkeer’ en ’tuin’ vernietigd. Het huiswerk moet als het ware over. Het is te hopen dat
de Gemeenteraad haar eigen participatieregels nu wel serieus gaat toepassen.
Van de activiteiten van de Vereniging zijn veel stukken gepubliceerd op de website van
de vereniging www.bloemendaalnoord.nl.

Van de werkgroep leefbaarheid (overlast HBS)
Begin van het jaar heeft de Burgemeester een gesprek gehad met het bestuur van HBS
naar aanleiding van de klachten uit de buurt en de werkgroep.
Op 17 maart door de werkgroep een brief gestuurd aan de gemeente naar aanleiding van
luid dreunende muziek op een feest zonder vergunning op 10 maart 2019.
Op 30 maart was er enige consternatie in de buurt vanwege de aankondiging van 3
feesten die overlast zouden gaan veroorzaken. (6, 7 en 13 april) Die aankondiging was
niet in overeenstemming met de afgegeven vergunning (1) en de gemaakte afspraken
zoals onder andere vastgelegd in verslag van 18 april 2017 met HBS, de werkgroep en
wethouder Heijink. Gemeente en Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) werden op de hoogte
gesteld.

HBS heeft zich bij bovenbedoelde feesten niet aan de afspraken gehouden. De feesten
van 6 en 7 april (zonder vergunning) liepen uit de hand. Door een aantal bewoners is
geklaagd over te late tijdstippen, de hoeveelheid feesten, bewoners (C. Schulzlaan)
waren niet op de hoogte gesteld, het zich niet houden aan de geluidsnormen, (te hard of
teveel bas) telefonisch niet bereikbaar zijn, gegil/geschreeuw, vernielingen, vechtpartijen
etc. Hiervan is verslag gedaan aan gemeente, ODIJ en politie.
De gemeente heeft alcoholcontroles gehouden voor (indrinken) en na (verkeer en
dronkenschap) de feesten, er was controle op verdovende middelen en strakke controle
op geluidoverlast en overige overlast. Op beide avonden zijn door ODIJ metingen gedaan
en is geconstateerd dat de geluidsnormen zijn overtreden. (2 x zo hard als toegestaan)
Als gevolg van deze constateringen zijn 2 lasten onder dwangsom opgelegd. (totaal €
2.500,00).
Op 6 augustus is op verzoek van de Vereniging een verslag gemaakt over hoe het met de
feesten rond het 100 jarig bestaan, de overige feesten en de zomerkampen is gegaan
wat betreft de overlast. Helaas is er niet veel verbetering geconstateerd. Het verslag is
doorgestuurd aan het college van Burgemeester en wethouders Hierop is geen is reactie
gekomen.
Er wordt bericht ontvangen op 16 oktober 2019 over de afhandeling van een brief aan
het college op 16 oktober 2018 (zaak 473231) van de werkgroep. Onduidelijk is de
manier waarop deze afhandeling heeft plaats gevonden: In het bericht over de
afhandeling zit alleen een e-mail van 24 september 2019 die meldt dat de relatie met
HBS verbeterd zou zijn. De werkgroep kan zich daar niet in vinden (op grond van de
ervaringen uit de buurt) en verbaast zich over deze conclusie gezien het verslag dat op 6
augustus 2019 is gedaan. Op 11 november 2019 is met instemming van het bestuur van
de Vereniging hierover een brief verzonden aan het college (zaak 493543) Tot op heden
is daar niet op gereageerd.
In 2019 is er twee keer een gesprek geweest met de Burgemeester en een afvaardiging
uit het bestuur van de Vereniging met name over overlast.

Van de werkgroep Euphrasia/Dennenheuvel.
De werkgroep Euphrasia/Dennenheuvel heeft in 2019 beroep aangetekend bij de Raad
van State en nog een aanvulling daarop. De Raad van State heeft naar aanleiding van
een beroep van de Vereniging (en anderen) het besluit van de gemeenteraad waarbij het
bestemmingsplan is vastgesteld op de onderdelen ‘wonen’, ‘verkeer’ en ’tuin’ vernietigd.
Het verzet van de Gemeenteraad en Klooster Euphrasia is verworpen.
De vernietiging vindt met name zijn grond in de verwachte stikstofdispostie die de
uitvoering van het plan zou kunnen veroorzaken (het gebied is omgeven door Natura2000-gebied). Aan punten zoals veiligheid, verkeersbelasting en gebrek aan serieuze
participatie is de Raad van State niet toegekomen.
Het huiswerk moet als het ware over.

