Betreft: verantwoording

Bloemendaal, oktober 2008

Beste stemgerechtigde inwoner van Bloemendaal of Bennebroek,
Op 19 november a.s. mag u naar de stembus om een kandidaat voor de nieuwe Gemeenteraad te
kiezen. In de aanloop naar deze verkiezingen leggen wij van het CDA, in Bloemendaal en Bennebroek,
verantwoording af voor de gemaakte keuzes en ingenomen standpunten sinds de laatste verkiezingen.
Dat doen wij omdat wij het belangrijk vinden dat u weet waarvoor wij ons in de afgelopen jaren hebben
ingezet en wat er allemaal met onze steun is bereikt. We kunnen en zullen niet alles benoemen, maar
willen een aantal zaken belichten.
CDA hecht aan eigen en groene karakter van dorpskernen
Sinds jaar en dag hecht het CDA - zowel in Bloemendaal, als in Bennebroek - sterk aan het eigen
karakter van de verschillende dorpskernen. De Gemeente Bloemendaal kent een dorpskernenbeleid en
houdt (mede) daarmee de eigenheid en specifieke voorzieningen van de verschillende kernen Aerdenhout, Bloemendaal (dorp), Overveen, Vogelenzang - heel bewust in stand. Het CDA ondersteunt
dit beleid en maakt zich sterk voor voortgaande ontwikkeling en versterking van het dorpskernenbeleid
in de nieuwe gemeente Bloemendaal.
Het CDA vindt ook dat er voor het onderhoud van het groene karakter van de openbare ruimte
voldoende geld beschikbaar moet zijn. Wij hechten zeer veel waarde aan een zorgvuldige omgang met
de natuur en het milieu. Vanuit de gedachte dat ook volgende generaties moeten kunnen genieten van
de flora en fauna die onze gemeente kenmerken, en dat een gevarieerd aanbod aan flora en fauna, en
schone lucht en schoon water, belangrijk zijn voor het behoud van een leefbare omgeving. Mede
daarom heeft de CDA-fractie in Bloemendaal van harte ingestemd met het in de raadsvergadering van
juni 2008 aangenomen kwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte.
CDA verbindt voorwaarden aan woningbouw
Het CDA hecht, zoals gezegd, veel waarde aan het groene karakter van alle dorpskernen en wil dit ook
graag vasthouden en bewaren. We weten ons hierin gesteund door een ruime meerderheid van de
inwoners van Bloemendaal en Bennebroek. Toch wil, kan en zal het CDA zijn ogen niet sluiten voor
andersoortige behoeften, bijvoorbeeld op het gebied van woningbouw. Mede daarom heeft de CDAfractie in Bloemendaal uiteindelijk na lang wikken en wegen toch ingestemd met het aangepaste 'Plan
Tetrode' (de bouw van vijf appartementencomplexen en de aanleg van een park op het
'Marinehospitaalterrein' in Overveen). Ook de ontwikkeling van 'Park Brederode' (wonen in een
natuurparkachtige omgeving op het 'PZ-terrein' in Bloemendaal) heeft onze steun, vanuit de overtuiging
dat hier met behoud van voldoende kenmerkende flora en fauna een aantrekkelijke en waardevolle
leefomgeving voor de toekomstige bewoners, maar ook de omwonenden wordt gecreëerd. Het CDA is
dus niet tegen woningbouw, maar verbindt er wel altijd voorwaarden aan. Wij streven bij de
ontwikkeling en uitvoering van nieuwbouwplannen/-projecten naar in de omgeving passende woningen.
CDA betrekt inbreng burgers bij besluitvorming
De afgelopen jaren is, met steun van het CDA, zowel in Bloemendaal, als in Bennebroek, op allerlei
manieren geprobeerd om de burgers meer bij de besluitvorming over 'hot issues',
zoals bijvoorbeeld de geplande bebouwing van het 'Marinehospitaalterrein' en de bouw van een
Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Bennebroek te betrekken. Met wisselend succes. Soms waren
de verwachtingen van burgers, maar ook die van politici 'gewoonweg' te hoog. Voorbeelden van
geslaagde experimenten met interactieve besluitvorming zijn geweest: de bijeenkomsten met inwoners

van Bloemendaal en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties tijdens de totstandkoming
van de door ons gewenste kunst- en cultuurnota Bloemendaal cultuurminnend en het WMO-plan
2008-2011, en de inspraakavonden over de afvalinzameling in Bloemendaal. Voorafgaand aan het
opstellen van het WMO-plan zijn diverse brainstormsessies gehouden met mensen uit “het veld” en is in
elke dorpskern een bijeenkomst voor en met de inwoners daarvan gehouden. Het CDA hecht veel
waarde aan de inbreng van burgers en maatschappelijke organisaties, en we participeren dan ook
veelvuldig en actief in dit soort bijeenkomsten. Het CDA ervoer de inbreng van burgers enerzijds als
steun en anderzijds als inspiratiebron voor zijn standpunten; ook met betrekking tot de afvalinzameling
en maatregelen op het gebied van verkeer en vervoer.
CDA wil de verkeersveiligheid vergroten
Een ander voorbeeld van de wijze waarop de Gemeente inwoners bij het beleid heeft betrokken, is de
installatie van de Taskforce Verkeershinder Vogelenzang. De installatie van deze taskforce is een van
de vele maatregelen die met steun van het CDA op het gebied van verkeer en vervoer is genomen.
Andere, ingrijpende 'maatregelen' waren: de aanpak van de Julianalaan in Overveen, de kop van de
Zeeweg (Bloemendaal aan Zee) en het traject Korte Kleverlaan-Mollaan-Brederodelaan in Bloemendaal.
Dit alles, ter vergroting van de verkeersveiligheid in de verschillende dorpskernen.
CDA zet zich in voor ouderen én jongeren
De CDA-fractie in Bloemendaal heeft ook van harte ingestemd met de aanschaf van twee bussen: een
“buurtbus”, als vervoermiddel voor specifieke doelgroepen, met name ouderen, en een mobiele
dependance van het aankomende Centrum voor Jeugd en Gezin, die een ontmoetingsplaats voor
jongeren en professionele jongerenwerkers moet worden. Met de aanschaf van laatstgenoemde bus en
de plaatsing van een zeecontainer (nabij het Gemeentehuis van Bloemendaal) als ontmoetingsplaats
voor jongeren uit Bloemendaal hoopt de Gemeente, en met haar de CDA-fractie, dat de overlast van
hangjongeren in de dorpskern Bloemendaal kan worden teruggedrongen. Immers, In Bennebroek is al
eerder een zeecontainer voor de hangjongeren aldaar geplaatst; met succes.
De CDA-fractie in Bloemendaal heeft het jeugd- en jongerenbeleid van het College van
Bloemendaal gesteund, vanuit de gedachte dat de jeugd de toekomst heeft en zo goed mogelijk op de
toekomst moet worden voorbereid. Mede daarom heeft de CDA-fractie in Bloemendaal ook ingestemd
met het plan van aanpak tegen kindermishandeling, toen uit diverse onderzoeken bleek dat dit veel
vaker in Bloemendaal voorkomt dan vooraf werd gedacht.
Conclusie
U ziet, er is de afgelopen tweeënhalf jaar heel wat gerealiseerd, zowel in Bloemendaal, als ook in
Bennebroek, en dat allemaal door en met steun van het CDA. Wij staan voor het oplossen van
problemen en vraagstukken van burgers en maatschappelijk middenveld. Het CDA stelt de mens en
maatschappij, de samenleving, centraal; niet de markt of de overheid.
Wilt u meer weten over het CDA in Bloemendaal en Bennebroek, kijk dan op:

http://bloemendaal.cda.nl
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