
CDA-fractie: 'Ook lastige kwesties 
behoeven een antwoord' 
De afgelopen jaren hebben verschillende kwesties de gemoederen in Bloemendaal  
behoorlijk bezig gehouden. Dat geldt in ieder geval voor: 1. de realisatie van een  
gymlokaal voor de Hartenlustschool, en 2. de toekomst van de Hertenkamp. Ook het  
opheffen van buslijn 81 (door Bloemendaal en Overveen) heeft de nodige beroering 
gewekt. De CDA-fractie heeft geprobeerd zo veel en goed mogelijk de vele zorgen en  
onrust weg te nemen. Soms is dat gelukt, soms niet. 

Michael Schnackers*      

Gymlokaal Hartenlustschool
Al vele jaren wordt er door de gemeenteraad gesproken over de gewenste realisatie 
van een adequate gymnastiekvoorziening voor de Hartenlustschool. In verband 
daarmee is in 2006 door de gemeente het Landje van Van Riessen aangekocht. Het 
vorige college van burgemeester en wethouders, dat werd gevormd door VVD, CDA en 
PvdA, had het idee opgevat om – na verhuizing van kinderopvangorganisatie Les Petits, 
vanuit het Bispinckpark naar het Landje van Van Riessen – in het Bispinckpark, op de 
plaats van het kinderopvangcentrum, een gymlokaal voor de Hartenlustschool te 
bouwen. Dit stuitte van meet af aan op veel verzet van de omwonenden. Zoveel en 
zozeer dat een meerderheid van de gemeenteraad, waaronder ook de CDA-fractie, al 
vrij snel in deze raadsperiode (2009-2014) afstand nam van dit plan en er door de huidige 
wethouder onderwijs (Ton Bruggeman, CDA) gezocht moest worden naar geschikte 
alternatieve locaties, waarover vervolgens door de gemeenteraad gesproken en een 
besluit genomen zou kunnen worden. Dit proces heeft behoorlijk veel tijd gekost, maar 
het was ook bepaald niet eenvoudig om een geschikte alternatieve locatie te vinden. 
Elke optie had en heeft voor- en nadelen. 

Verschillende voorstellen van het college zijn uitvoerig door de raadscommissie 
Samenleving en de gemeenteraad besproken en pas zeer recent kon een meerderheid 
van de gemeenteraad, waaronder ook de CDA-fractie, instemmen met een door het 
college voorgestelde oplossing, namelijk de realisatie van een gymlokaal voor de 
Hartenlustschool op het Landje van Van Riessen. 

Of hier ook daadwerkelijk een gymzaal gebouwd kan worden, zal nog moeten blijken en 
is onder meer afhankelijk van een uitspraak van de Raad van State over de bestemming 
van de grond. In het bestemmingsplan Bloemendaal 2012 is de bestemming van de 
grond gewijzigd, van Wonen naar Maatschappelijk. Deze bestemmingswijziging maakt 
de bouw van een gymlokaal op het Landje van Van Riessen mogelijk, maar evenals bij 
de locatie Bispinckpark zijn er omwonenden die zich tegen de bouw van een gymzaal in 
hun spreekwoordelijke achtertuin verzetten. 

De CDA-fractie kan zich goed voorstellen dat omwonenden bezwaar hebben tegen 
een gymzaal in hun 'achtertuin', maar vindt ook dat de Hartenlustschool na vele jaren 
wachten nu eindelijk een eigen gymzaal (ver)dient te krijgen. De Hartenlustschool heeft, 
samen met de Josephschool en kinderopvangorganisatie Les Petits, aangegeven dat 
hun voorkeur voor wat betreft locatie gymzaal uitgaat naar het Landje van Van Riessen, 
omdat zich dit in de nabijheid van de school bevindt, en omdat de bouw van een 
gymzaal in de directe omgeving van de scholen en kinderopvangorganisatie goed past 
in hun streven naar verwezenlijking van hun gemeenschappelijke visie op 'de 
ontwikkeling van het kind in de driehoek Bloemendaal'. De CDA-fractie is daar gevoelig 



voor, onderschrijft de aan de gemeenteraad gepresenteerde visie en hecht veel 
waarde aan een maatschappelijke bestemming van/voor het Landje van Van Riessen. 
De CDA-fractie gaat ervan uit dat de Hartenlustschool zowel tijdens de bouwfase, als 
ook de exploitatiefase zoveel als mogelijk rekening zal houden met de omwonenden. 

Hertenkamp
Een andere kwestie die de gemoederen – ook in de gemeenteraad – enige tijd heeft 
beziggehouden, was het al dan niet toekennen van (extra) subsidie aan Stichting 
Vrienden van de Hertenkamp. Het leek er enige tijd op dat ‘de Hertenkamp’ zonder 
(extra)geld van de gemeente zou moeten sluiten. Er was bij veel fracties – ook bij de 
CDA-fractie – een flinke tijd veel onduidelijkheid over nut en noodzaak van extra geld 
voor de stichting. Uiteindelijk heeft een meerderheid van de raad besloten geen extra 
subsidie te geven, omdat te elfder ure duidelijk werd dat de stichting nog over 
voldoende eigen vermogen beschikte en bovendien zelf ook nog de nodige 
geldinzamelingsacties op touw kon zetten, om aan extra geld te komen. Pas wanneer 
de  stichting echt in geldnood zou komen, zou de stichting opnieuw een beroep kunnen 
doen op de gemeente. Het was geen gemakkelijke boodschap van de gemeenteraad, 
maar wel een noodzakelijke, ook omdat de gemeenteraad op dat moment al wist dat 
er op nog veel meer subsidies bezuinigd zou moeten gaan worden. 

Anders dan bijvoorbeeld de fracties van D66 en ook de VVD was de CDA-fractie in 
eerste instantie en betrekkelijk lange tijd genegen (extra) geld te geven, omdat de CDA-
fractie zeer hecht(te) aan het voortbestaan van ‘de Hertenkamp’, maar door steeds 
weer en meer nieuwe informatie raakte de CDA-fractie er langzaam maar zeker van 
overtuigd dat (extra) geld misschien wel nuttig, maar niet noodzakelijk was en dat het 
ook geen goed signaal zou zijn naar andere maatschappelijke organisaties, wanneer 
voor ‘de Hertenkamp’ alleen extra geld zou worden uitgetrokken. 

Politiek is keuzes maken en het algemeen belang dienen, en dat betekent dat je altijd 
goed moet afwegen waaraan je geld uitgeeft. Immers, je kunt het maar een keer 
uitgeven en veelal verdien je er niets van terug. En in tijden dat er door de gemeenten 
bezuinigd moet worden, is het nog belangrijker om verantwoorde keuzes te maken. 

De CDA-fractie betrekt bij het maken van keuzes het verkiezingsprogram 2009-2014. 
Daarin staat onder meer het volgende: 

“Het CDA wil (…) het dorpskernenbeleid voortzetten, verder ontwikkelen en 
versterken, in alle vijf dorpskernen. Wij vinden 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.”

Onder meer om die reden vond en vindt de CDA-fractie dat ‘de Hertenkamp’ in 
Bloemendaal-dorp moet blijven bestaan. ‘De hertenkamp’ bestaat al vele decennia, en 
de CDA-fractie hoopt van harte dat deze nog vele decennia zal blijven bestaan. Dat 
geldt overigens ook voor Thijsse's Hof. Ook de subsidie voor Thijsse's Hof is als gevolg van/
onder invloed van de bezuinigingen gekort. Dat neemt niet weg dat de CDA-fractie het 
zeer zou betreuren indien Thijsse's Hof ooit de deuren voorgoed zou moeten sluiten. 

Huisartsen Onder Een Dak (HOED)
“Alle inwoners van de nieuwe gemeente moeten in ieder geval goede 
gezondheidszorg in de buurt hebben. Dat betekent - ten minste - dat in of nabij elke 
kern voldoende huisartsen moeten zijn.” Dat staat in het verkiezingsprogram 2009-2014. 



Het was enige tijd onduidelijk of en hoe de huisartsen in Bloemendaal(-dorp) zich 
toekomstbestendig konden vestigen. Tijdens de raad van 25 november 2010 dienden de 
fracties van CDA,  D66, LB en VVD een motie in, waarin het college werd gevraagd om 
binnen zes weken een overzicht op te stellen van de mogelijkheden om binnen de dorpskern 
van Bloemendaal een HOED, zo mogelijk een ZOED (Zorgverleners Onder Een Dak), te 
faciliteren binnen een tijdspanne van een tot anderhalf jaar. Deze motie is unaniem 
aanvaard. In april 2012 werd duidelijk dat er een HOED aan de Dennenweg zou kunnen 
worden gerealiseerd, ondanks enige bezwaren tegen de realisatie van een HOED aan de 
Dennenweg, omdat er ook al eerder een Centrum voor Jeugd en gezin (CJG) aan dezelfde 
laan was gevestigd en er door omwonenden meer verkeersdrukte werd verwacht. 

Buurtbus
Nu afgelopen jaar buslijn 81 (door Bloemendaal en Overveen) is opgeheven, vindt de 
CDA-fractie dat er zo snel mogelijk een buurtbus, als second best alternatief, moet 
komen en gaan rijden. De CDA-fractie houdt dan ook scherp in de gaten of en hoe er 
vanuit de Gemeente voor wordt gezorgd dat er zo snel mogelijk een adequaat 
alternatief voor de opgeheven buslijn is. In de laatste raadsvergadering heeft fractielid 
en woordvoerder Verkeer André Burger opnieuw aan wethouder Schep (D66) vragen 
gesteld over de voortgang van de 'realisatie' van dit project. 

De CDA-fractie vindt, en zo staat het ook in het verkiezingsprogram 2009-2014, dat de 
inwoners van Bloemendaal zich makkelijk, snel en veilig moeten kunnen verplaatsen:

op de wijze waarop zij dat wensen: lopend, fetsend, per auto, bus, taxi en/of trein. Voor 
zover dit een verantwoordelijkheid van de Gemeente is, dient de gemeente hiervoor zorg 
te dragen.

Al in 2008 was er sprake van dreigende opheffing van buslijnen. Daarom stelde het CDA 
toen ook al in zijn verkiezingsprogram 2009-2014: 

“Het CDA is daarom ook blij met de aanschaf van de zogenoemde buurtbus, die ervoor 
moet zorgen dat mensen die in een sociaal isolement dreigen te geraken of al verkeren in 
staat zijn of in ieder geval worden gesteld om van belangrijke voorzieningen gebruik te 
(blijven) maken, aan sociale activiteiten deel te (blijven) nemen en andere mensen te 
ontmoeten.”

Veel waardering voor organisaties en verenigingen
De CDA-fractie is de afgelopen jaren bij veel organisaties en verenigingen in de 
gemeente langs geweest om er te spreken over wensen en ontwikkelingen. Zo hebben 
er onder meer gesprekken plaatsgevonden met bestuursdelegaties van de 
Bloemendaalse hockey- en voetbalverenigingen over de Sportnota 2011 (“Sport op 
eigen benen”). Ook heeft de fractie gesproken met de directeur van de Theresiaschool, 
over het bezuinigingsvoorstel van het college met betrekking tot het vakonderwijs en 
met de directeur en de voorzitter van Woningbouwvereniging Brederode over de 
concept-Woonvisie 2012-2016. In november 2011 heeft de fractie een werkbezoek aan 
Welzijn Bloemendaal gebracht en toen met de directeur daarvan gesproken. 

De CDA hecht veel waarde aan de werkbezoeken en gesprekken met bestuursdelegaties en 
vrijwilligers. Bij elk bezoek en gesprek maakt zij ook haar waardering voor het vele 
vrijwilligerswerk dat wordt verricht kenbaar. 

In het verkiezingsprogram 2009 – 2014 staat: 

“Zonder voldoende actieve vrijwilligers kan de samenleving niet voortbestaan. 
Vrijwilligers vormen het cement van de samenleving en hun bijdrage aan de 



samenleving moet dan ook blijvend worden gewaardeerd. Ontplooide en nieuwe 
initiatieven op dit terrein zullen in beginsel op ondersteuning van het CDA kunnen 
rekenen. 

Het CDA hecht van oudsher zeer aan een rijk verenigingsleven. Gelet daarop zal het 
CDA gewaardeerde activiteiten en nieuwe initiatieven van bestaande organisaties en 
verenigingen, in beginsel positief (blijven) benaderen.” 

Denk mee! Praat mee! 
De CDA-fractie verneemt graag wat er leeft binnen verenigingen en organisaties. 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 in Bloemendaal
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