BUURTVERENIGING
BLOEMENDAAL-NOORD

Aan de leden van de gemeenteraad van Bloemendaal
Aan de (duo-) leden van de commissie Grondgebied van
de gemeenteraad van Bloemendaal
Aan het college van burgemeester en wethouders van Bloemendaal

Bloemendaal, 1 november 2018

Betreft:

Agendapunt 9 op de agenda van de vergadering van de
raad op 1 november 2018, inzake LandgoedDennenheuvel, stedenbouwkundig plan
Volkstuinencomplex en het ontwerpbestemmingsplan
Dennenheuvel

Geachte leden,
De Buurtvereniging Bloemendaal-Noord heeft een enquête gehouden over
de participatie rondom het ontwerpbestemmingsplan Dennenheuvel.
De tekst van de enquête en de samenvatting van de antwoorden bieden wij
u hierbij aan.
Totaal hebben 218 personen aan de enquête deelgenomen.
•
•
•
•

•

39% gaf aan van met ontwerpplan bekend te zijn, 36% onbekend en
25% heeft er alleen van gehoord.
circa 60% gaf aan op allerlei punten zoals verkeer, veiligheid en
bestemming invloed te hebben willen uitoefenen.
28% gaf aan tegen het plan te zijn, 13% voor en 59% gaf aan het
nog niet te weten.
17% geeft aan geparticipeerd te hebben, 52% gaf aan te hebben
willen participeren, maar van niets te hebben geweten en 13% te
willen participeren maar dat het er niet van gekomen is.
15% gaf aan dat de gemeente voldoende heeft geïnformeerd;
85% vond dat de gemeente dat onvoldoende deed.

info@bloemendaalnoord.nl
KvK 34345708 | F 023 5259607
www.bloemendaalnoord.nl

Wij verzoeken u zelf uw conclusies te trekken over de mate waarin er is
geparticipeerd.
Toch willen wij u onze conclusie niet onthouden. De enquête wijst uit dat
de gemeente de inwoners/omwonenden onvoldoende heeft geïnformeerd
en dat de meesten (daardoor) geen definitief oordeel hebben kunnen
geven. Dit is de voornaamste boodschap aan u. Er kan naar onze mening
nog geen besluit worden genomen over het ontwerpbestemmingsplan.
Eerst zal aan het ontwerpbestemmingsplan inhoudelijk meer bekendheid
moeten worden gegeven, zodat omwonenden en andere bewoners van
Bloemendaal zich een juist beeld kunnen vormen wat er nu precies gaat
gebeuren en daarna hun inbreng kenbaar kunnen maken. U ziet dat de
meesten hun definitieve oordeel opschorten. De communicatie over dit
ontwerpbestemmingsplan heeft gefaald. Het is dus niet rijp voor
besluitvorming.
Met vriendelijke groet,
namens Buurtvereniging Bloemendaal-Noord

w.g.

Michiel Oosterhoff
Voorzitter

Rob Vermeulen
secretaris penningmeester

p.s.
Informatie over hoe de enquête is uitgevoerd en alle antwoorden in detail
op de vragen zijn desgewenst beschikbaar. Het onderzoek is uitgevoerd
met in achtneming van de ICC/ESOMAR-code.
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Enquête
Inleiding
Landgoed Dennenheuvel is een circa 14 hectare groot gebied in Bloemendaal -gebied-,
één van de laatst overgebleven, ongerepte landgoederen in onze gemeente, waarop het
voormalige klooster Euphrasia is gevestigd. Bijna 12 hectare bestaat uit beschermd
natuurgebied met Natura 2000 status. Voor het gebied heeft de eigenaar een
herontwikkelingsplan uitgewerkt (zie http://www.landgoeddennenheuvel.nl/).
De herontwikkeling van het Landgoed Dennenheuvel heeft een substantiële invloed op de
ruimtelijke ontwikkeling van Bloemendaal Noord. Zowel wat betreft de verstedelijking als
de verkeersbelasting op de aanwezige infrastructuur. Het bestuur van de Buurtvereniging
Bloemendaal Noord maakt zich daar zorgen over en verneemt daarom graag uw mening
hierover en over uw invloed op het besluitvormingsproces, dat tot het
bestemmingsplanvoorstel voor Dennenheuvel heeft geleid.
Uw mening zal worden kenbaar gemaakt aan de gemeenteraad van Bloemendaal voor de
vergadering van 1 november 2018 waarin het bestemmingsplanvoorstel op de agenda
staat. Uw respons per omgaande wordt dan ook zeer op prijs gesteld.
De vragen beginnen op de volgende pagina.

Vragen
1. Kent u het gebied Landgoed Dennenheuvel aan de Dennenweg?
ja
nee
alleen van gehoord
2. Als u naar onderstaande plattegrond kijkt, in wel gebied ligt uw woning?
binnen cirkel 1
binnen cirkel 2
binnen cirkel 3
4 (buiten de cirkels 1, 2 3)

3. Er is onlangs een ontwerpbestemmingsplan Dennenheuvel gepubliceerd. Bent u
daarmee bekend?
ja
nee
alleen van gehoord
4. Heeft u geparticipeerd bij de totstandkoming van dit plan of wilde u dat?
ik heb geparticipeerd - door naar vraag 6
ik wilde participeren, maar wist er niets van - door naar vraag 5
ik wilde participeren, maar is er nog niet van gekomen - door naar vraag 5
5. Op welke punten wenst u uw invloed uit te oefenen? (meerdere antwoorden mogelijk)
door meer informatie te geven, nu te weinig
nieuwe gebruiksbestemming van dit plan
verkeersdruk

veiligheid in uw woonomgeving
verandering van bestemming
anders, namelijk:

6. Bent u voor of tegen de beoogde veranderingen?
voor
tegen
weet nog niet
7. Heeft de gemeente Bloemendaal u voldoende over het plan geïnformeerd?
ja
nee
Hartelijk dank voor uw deelname.
Het bestuur van Buurtvereniging Bloemendaal-Noord
Uw e-mailadres (voor als u geïnformeerd wilt worden over de uitkomst van deze
enquête).
Opmerkingen

Verzenden

Verzenden

Bloemendaal, oktober 2018

Op deze enquête is de zogenoemde ICC/ESOMAR-code van toepasing.

Ontwerpbestemmingsplan
Dennenheuvel

1 november 2018 05:44
Aangedreven door Enalyzer

Status

Observaties
Totaal
Niet geantwoord

218
0.9%

Geweigerd

0.0%

Incompleet

21.6%

Compleet

77.5%

1. Kent u het gebied Landgoed Dennenheuvel aan de Dennenweg?

Observaties
Totaal
ja

209
94.7%

nee

1.4%

alleen van gehoord

3.8%
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2. Wat is het nummer van het gebied waar uw woning ligt?

Observaties
Totaal

196

1

35.7%

2

28.6%

3

24.5%

4 (buiten 1,2 of 3)

11.2%

3. Er is onlangs een ontwerpbestemmingsplan Dennenheuvel gepubliceerd. Bent u daarmee bekend?

Observaties
Totaal

189

ja

39.2%

nee

35.4%

alleen van gehoord

25.4%
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4. Heeft u geparticipeerd bij de totstandkoming van dit plan of wilde u dat?

Observaties
Totaal

170

ik heb geparticipeerd - ga door naar vraag 6

17.1%

ik wilde participeren, maar wist er niets van - ga door naar vraag 5

52.9%

ik wilde participeren, maar is er nog niet van gekomen - ga door naar vraag 5

30.0%

ander, namelijk:

8
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5. Op welke punten wenst u uw invloed uit te oefenen? (meerdere antwoorden mogelijk)

100%

75%

64.2%
50%

64.2%
56.7%

25%
26.9%

0%
door informatie te geven

verkeersdruk

veiligheid in uw woonomgeving

verandering van bestemming

Observaties
Totaal

134

6. Bent u voor of tegen de beoogde veranderingen?

Observaties
Totaal

166

voor

13.3%

tegen

27.7%

weet het nog niet

59.0%
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7. Heeft de gemeente Bloemendaal u voldoende over het plan geïnformeerd?

Observaties
Totaal

159

ja

15.1%

nee

84.9%
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Ontwerpbestemmingsplan Dennenheuvel
1 november 2018 05:44
Aangedreven door Enalyzer

ǺŇĐĚŘ , ŇǺ MĚĿİJ Ķ :
1. Nee
2. Ik heb persoonlijk niet de behoefte om te participeren in de tot standkoming van
het bestemmingsplan van Dennenheuvel omdat dit buiten mijn directe omgeving
ligt. Ik hoop natuurlijk dat er door het bestuur en de belanghebbenden zorgvuldig
wordt gekeken naar de bestemming en het gebruik.
3. Het heeft mij nog niet bereikt. Ik wil graag even meekijken omdat onze kinderen
naar de St. Theresiaschool gaan.
4. Via lagere school geïnformeerd
5. Ik wilde niet participieren
6. beetje leading allemaal, ik wilde niet participeren
7. nee
8. Ik heb kennis genomen van de plannen, maar hoef noet te participeren.
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