
'Voorzieningen en leefbaarheid op peil houden'
De CDA-fractie heeft de afgelopen jaren herhaaldelijk uitgesproken dat zij vindt dat de  
voorzieningen en leefbaarheid in Bennebroek op peil moeten worden gehouden en voor  
zover mogelijk zelfs verder moeten worden versterkt. Het CDA blijft mede daarom 
voorstander van een duidelijk zichtbaar en herkenbaar dorpskernenbeleid.

Michael Schnackers* 

Voor de gemeenteraad van Bennebroek was het dorpskernenbeleid , zoals dat, tot de 
fusie van Bennebroek en Bloemendaal, in Bloemendaal bestond, een belangrijke reden 
om aansluiting te zoeken bij de laatstgenoemde gemeente.

Bloemendaal was een gemeente die zich in woord en daad bewust was van de 
eigenheid en voorzieningen van de verschillende dorpskernen – Aerdenhout, 
Bloemendaal (dorp), Overveen en Vogelenzang – en ernaar streefde deze zoveel 
mogelijk in stand te houden.

Het CDA in Bloemendaal ondersteunde dit beleid altijd van harte en maakte  zich sterk 
voor voortzetting, verdere ontwikkeling en versterking van dit dorpskernenbeleid. 
Dat is ook een van de redenen waarom het CDA in de afgelopen jaren herhaaldelijk 
aandacht heeft gevraagd voor behoud van de (maatschappelijke) voorzieningen in 
Bennebroek; denk aan de bibliotheek, sportvoorzieningen, speelvoorzieningen, culturele 
verenigingen, zorgverleners (in brede zin), het gemeenteloket, WMO-loket etc..

Het CDA vindt het belangrijk:

“dat de inwoners van een dorpskern trots kunnen zijn op de omgeving waarin ze 
wonen en leven, en op de specifeke (historische) verworvenheden in hun dorpskern. 
Dit kan een monument zijn, een speeltuin, een uitspanning et cetera. Deze 
verworvenheden moeten bewaard en gekoesterd worden. Dat geldt ook voor de 
bestaande tradities rondom bijvoorbeeld Koninginnedag, en 4 en 5 mei, en de 
jaarmarkten en feestweken enzovoort. Ook deze moeten voortgezet kunnen worden, 
om het gemeenschapsgevoel te behouden en te versterken.” (uit: verkiezingsprogram 
2009-2014)

Al deze voorzieningen en evenementen – maar ook winkels en horeca - zijn belangrijk 
voor het op peil houden van de leefbaarheid van een dorp. De CDA-fractie is zich ervan 
bewust dat een aantal voorzieningen onder druk (zijn) komen te staan en een aantal 
ook al zijn verdwenen. De fractie blijft zich echter inzetten voor behoud van de 
overgebleven voorzieningen en kiest waar mogelijk voor versterking van de kwaliteit van 
deze voorzieningen. Om die reden heeft de CDA-fractie ook bijvoorbeeld ingestemd 
met de aanleg van een kunstgrasveld voor sportvereniging BSM. 

Centraal Service Punt
Samen met de VVD, heeft de CDA-fractie aangedrongen op realisatie van een 
“Centraal Service Punt” (CSP) in het monumentale deel van de 'oude' en op afzienbare 
termijn leegkomende Franciscusschool. In dit CSP moeten alle (maatschappelijke) 
voorzieningen die thans nog gevestigd zijn op de locatie 'voormalig gemeentehuis 
Bennebroek' (m.u.v. de GBKZ (Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid) een nieuwe 
plek krijgen. Op deze wijze blijven een aantal belangrijke voorzieningen voor Bennebroek 
behouden. De CDA-fractie zal erop blijven toezien dat het CSP er ook daadwerkelijk 
komt. 



De leefbaarheid van een dorp/woonomgeving is natuurlijk niet alleen afhankelijk van de 
kwantiteit en kwaliteit van de (maatschappelijke) voorzieningen en evenementen, maar 
hangt ook af van het uiterlijk en onderhoud van de omgeving en de infrastructuur

Het CDA hecht veel waarde aan het groene karakter van alle dorpskernen en wil dit 
graag vasthouden en bewaren. Dit geldt dus ook voor Bennebroek. 

Behoud van het groene karakter van de directe leefomgeving komt tegemoet aan de 
wens van heel veel inwoners van Bloemendaal, inclusief Bennebroek. 

Oude Kern Bennebroek 
De CDA-fractie heeft gedurende het besluitvormingsproces inzake het ontwerp 
bestemmingsplan Oude Kern Bennebroek goed geluisterd naar de opmerkingen van 
onder andere de dorpsraad Bennebroek en bewoners van de Oude Kern. Hun 
observaties en opmerkingen zijn door de fractie meegewogen bij het bepalen van haar 
standpunt(en). 

Dit heeft er ook toe geleid dat bij de bespreking van het raadsvoorstel “Ontwerp 
bestemmingsplan Oude Kern Bennebroek” door de gemeenteraad, door een 
meerderheid van de gemeenteraad, waaronder ook de CDA-fractie, 4 amendementen 
(wijzigingsvoorstellen) zijn ingediend en aangenomen, met als doel het voorgestelde 
ontwerp bestemmingsplan op bepaalde punten aan te passen; met inachtneming van 
de wensen en ideeën van de dorpsraad Bennebroek en bewoners van de Oude Kern. 
(Kijk voor meer informatie op: http://gemeenteraad.bloemendaal.nl. Gebruik 
zoekterm: Oude Kern Bennebroek. 
Of gebruik link: 
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Vergaderingen/Raad/2013/28-
februari/20:00/Ontwerp-bestemmingsplan-Oude-Kern-Bennebroek/)
 
Inmiddels is de raad door een brief van het college geïnformeerd over het feit dat niet 
alle door de gemeenteraad gewenste aanpassingen zo kunnen worden uitgevoerd als 
door de gemeenteraad gewenst. Dit, vanwege wet- en regelgeving die zich daartegen 
verzet. Echter, de CDA-fractie wil en zal er wel op toezien dat zoveel mogelijk recht 
wordt gedaan aan de geuite wensen. 

Duinpolderweg: ja of nee?
De leefbaarheid van een dorp/woonomgeving heeft zoals gezegd niet alleen te maken 
met voorzieningen en evenementen, en ook niet alleen met het uiterlijk en onderhoud 
van de omgeving, maar ook met de infrastructuur in de omgeving. 

Al vele jaren – eigenlijk al decennia – wordt er door verschillende overheden – 
gemeenten en provincies – gesproken over de aanleg van een weg ten zuiden van 
Bennebroek (en Vogelenzang). Doel daarvan is om het verkeer en vervoer door deze 
dorpen – de zuidelijke dorpskernen van de gemeente Bloemendaal – fors te 
verminderen. Door een nieuwe oost-westverbinding ten zuiden van Bennebroek zou het 
noord-zuidverkeer v.v. door Vogelenzang en het oost-westverkeer door Bennebroek 
moeten afnemen. Dat zou de leefbaarheid in deze dorpen ten goede moeten komen. 

Sinds de presentatie van het 'voorkeurstracé' van gedeputeerden en wethouders 
verkeer in het Haarlems Dagblad, die tot veel vragen en verzet bij veel inwoners van 
Vogelenzang en Bennebroek heeft geleid, houdt het onderwerp 'Duinpolderweg' alle 
betrokkenen enorm bezig, dus ook de CDA-fractie. 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C.17-Verwerking-amendementen-in-het-ontwerp-bestemmingsplan-'-Bennebroek-Oude-Kern'-2013009158.pdf%20
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Vergaderingen/Raad/2013/28-februari/20:00/Ontwerp-bestemmingsplan-Oude-Kern-Bennebroek/
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Vergaderingen/Raad/2013/28-februari/20:00/Ontwerp-bestemmingsplan-Oude-Kern-Bennebroek/
http://gemeenteraad.bloemendaal.nl/
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Vergaderingen/Raad/2013/28-februari/20:00/Ontwerp-bestemmingsplan-Oude-Kern-Bennebroek/


De CDA-fractie vindt de leefbaarheid in/van de dorpen/woonomgeving erg belangrijk. 
Om die reden zou de CDA-fractie graag het aantal gemotoriseerde 
verkeersbewegingen in Bennebroek en Vogelenzang terugdringen. 
Immers, veel verkeer en vervoer over relatief smalle wegen kan tot (te)veel ongewenste 
geluidsoverlast, luchtverontreiniging en onveilige verkeerssituaties voor met name fietsers 
en voetgangers leiden en dat kan allemaal afbreuk doen aan het woongenot en de 
leefbaarheid. Zo gezien zou een bredere weg langs in plaats van door de dorpen 
Bennebroek en Vogelenzang wenselijk zijn. 

Echter, leefbaarheid heeft ook alles te maken met de schoonheid (in de dubbele 
betekenis van het woord) van natuur en milieu in de leefomgeving. En zo gezien is een 
brede weg door een prachtig, open en eeuwenoud natuurgebied weer ongewenst. 
Het is belangrijk dat er in de nabijheid van de dorpen – bebouwing – voldoende groen – 
natuurgebied – behouden blijft, om bijvoorbeeld te recreëren. Bovendien gaat het 
hierbij ook nog eens om cultuur- en natuurhistorisch waardevol gebied. Daarom is de 
CDA-fractie op dit moment, met de huidige stand van zaken, tegen het gepresenteerde 
voorkeurstracé, de “noordelijkste voorkeursvariant” van/voor de Duinpolderweg.   

Ook bij dit onderwerp hoort en betrekt de CDA-fractie graag de meningen van de 
inwoners van Bennebroek. Afgaand op de meningen die worden geuit, is er veel verzet 
tegen de weg en dat begrijpt de CDA-fractie, gelet op de berichtgeving over dit 
onderwerp, heel goed. 

Echter, de CDA-fractie merkt ook op – en vindt het ook belangrijk om dit te melden – dat 
er regionaal - dus in de Bloemendaal omringende gemeenten, in zowel Noord- als Zuid-
Holland – ook zeer uitgesproken voorstanders van de aanleg van de Duinpolderweg zijn. 
Dat maakt dat er gerede kans bestaat dat de Duinpolderweg er toch op enig moment 
komt. 

Het is dan ook zaak voor de gemeenteraad en dus ook de CDA-fractie om zoveel 
mogelijk en waar maar mogelijk het besluitvormingsproces mee- en bij te sturen, zodat er 
een verantwoord besluit wordt genomen, gebaseerd op betrouwbare en valide 
gegevens over o.m. verkeersbewegingen en milieueffecten. Die gegevens zijn er nu nog 
niet. Die gegevens moeten komen uit (nieuwe) onderzoeken, die de komende 
maanden plaatshebben. Deze onderzoeken moeten meer inzicht bieden in nut en 
noodzaak van de aanleg van een duinpolderweg. 

De CDA-fractie blijft de ontwikkelingen in het besluitvormingsproces betreffende de 
Duinpolderweg zeer kritisch volgen. Ze luistert zowel naar 'pleitbezorgers', als 
tegenstanders van de weg en zal uiteindelijk alle bij haar bekende argumenten voor en 
tegen de weg afwegen.  

Fractie graag in gesprek met burgers, ondernemers, organisaties, verenigingen 
De CDA-fractie hecht veel waarde aan het contact leggen en onderhouden met 
burgers, ondernemers, organisaties en verenigingen. De afgelopen jaren heeft de fractie 
dan ook veel werkbezoeken gehouden en gesprekken gevoerd met tal van 
vertegenwoordigers van verenigingen en organisaties, waaronder bijvoorbeeld ook de 
ouderenbonden in Bennebroek. 

In het verkiezingsprogram 2009-2014 staat hierover het volgende: 

“Als CDA hechten we grote waarde aan de meningen van burgers en 
maatschappelijke organisaties, ook als ze nadrukkelijk verschillen van onze 
opvattingen en inzichten. (…) Het CDA doet sinds jaar en dag een appèl op alle 



burgers in de samenleving om mee te denken en mee te praten over de inrichting 
van onze samenleving, niet alleen landelijk, maar vooral ook lokaal.”

In het verkiezingsprogram staat ook dat het CDA burgerinitiatieven, die de leefbaarheid 
van de dorpskernen in Bloemendaal (kunnen) bevorderen, ondersteunt en tot wasdom 
wil laten komen. 

“We zijn geen voorstander van een overheid die alles zelf regelt. We zijn ook geen 
voorstander van een overheid die zoveel mogelijk aan de werking van de vrije markt 
wil overlaten. We willen een overheid die maatschappelijke energie losmaakt. Het 
CDA zal zich daar blijvend voor inzetten. 

Het CDA wil bijdragen aan een overheid en politiek die meedenkt met de burgers, die 
meewerkt aan de oplossing van problemen van burgers in de samenleving en die 
openstaat voor initiatieven van inwoners van onze prachtige nieuwe gemeente.” 

Denk mee! Praat mee! 
Om die reden gaat de CDA-fractie graag langs bij en in gesprek met organisaties en 
verenigingen, en nodigt ze ook alle inwoners van deze gemeente uit om deel te nemen 
aan de maandelijkse “brede fractievergaderingen”, als ze willen meepraten over 
onderwerpen die op de maandelijkse agenda's van de 3 raadscommissievergaderingen 
(Bestuur & Middelen, Samenleving en Grondgebied) staan. 

Wilt u iets met de fractie bespreken? Wilt u dat de fractie bij uw vereniging of 
organisatie eens langskomt? Neem gerust contact met ons op.

U vindt de contactgegevens van de fractieleden op de website van CDA 
Bloemendaal: www.cda.nl/bloemendaal

Daar staan ook de contactgegevens van de bestuursleden en wethouder Ton 
Bruggeman. 

Tevens kunt u via de website kennis nemen van de standpunten en vergaderdata van 
de fractie. 

U kunt de verrichtingen van de fractie, de wethouder en het bestuur van CDA 
Bloemendaal ook volgen via o.m. Twitter (CDA_Bloemendaal) en Facebook (CDA 
Bloemendaal) 

* Michael Schnackers is lid van de CDA-fractie
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