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Geachteraad,
Mijn naam is Didi Felderhof en ik bendoor de Stichting Belangenbehartiging
Eigenaren/ Bewoners Duinschooten12 (STIBED) gemachtigdnader in te gaan
op de reparatievanhet bestemmingsplanOosterduinseMeer.
«

We zijn blij dat er geluisterdis naar dat deel van onze zienswijze dat gaat over
de foute reparatie.Er dreigde,zoals in de Nota beantwoordingzienswijzen
staat, inderdaadde situatiedat men terug had moeten vallen op het zeer oude
bestemmingsplan.
We zijn er niet zo blij mee dat er wel toegegeven wordt dat de digitale
terinzagelegging niet klopte maar dat er dan gezegdwordt dat dat er niet toe
doet. Wij vinden dat ook de gemeente zich aan deregels moet houden.
Wij zijn er helemaalniet blij mee dat u niet meteen ook een aantalandere
foutjes wil repareren.Dat is een gemistekans.
In de Nota van beantwoordingzienswijzen wordt niet ingegaanop onze
zienswijze met betrekking tot het feit dat sommigebouwvlakkenvan bungalows
daadwerkelijkeuitbreiding tot 70 m2 in de weg staat. De toenmalig wethouder
hee¿ aan u, raad,maar ook aan ons, burgers,toegezegddatdit foutje hersteld
is het daar
zou worden (vergaderingCie R&W 19 juni 2013).Vanwegetijdsd1uk
destijds niet meer van gekomen.
Er zijn meer foutjes. Dat erkentde gemeente ook. Een aantalbedrijven is ten
onrechteniet positief bestemd:twee restaurants en een winkeltje. Weliswaar
hoevenze niet weg. Ze vallen nu onder het overgangsrecht.Maar dat geeft op
zich al aan dat de bedrijven in strijd zijn met het bestemmingsplan.Terwijl ze er
al heel lang zitten. Het betekentook dat eventuelebedrijfsovernamehiervan
hinder ondervindt.Wie koopt nou' een bedrijf dat in strijd is met het
bestemmingsplan?
›

De stelling dat het bestemmingsplanop genoemdepunten onhe1'roepelijkis,.
onderschrijvenwij niet. Wij stellendat artikel 5 recreatietoch al opnieuw
vastgesteldmoet wordendusneem de reparatievan die foutjes, bouwvlakkenen
.
bedrijven, meteen even mee.

Die mogelijkheidis er. U gaat toch al een anderbesluitnemen danter inzage is
voorziet
gelegd. De Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht
daarprocedureelin.
In de Nota van beantwoording wordt gezegddat een en andermaar moet
wachtenop een visie op het OosterduinseMeer. Dat is niet redelijk.
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Het is volstrekt onduidelijk wanneer die visie er komt. Dat kan nog wel even
duren. En dan nog: een visie, een beleidstuk,kan nooit in de plaatskomen van
een de burgers en de gemeente bindendbestemmingsplan.
Het kan niet zo zijn datde ondernemersop het park in de tussentijd maar
moeten wachten met verkoop van hun bedrijf en dat Wij burgersVolgensde
regels wel maar volgens de verbeelding (de plankaart) tot nader order niet
mogen uitbouwen.

En nu we toch bezigzijn met artikel 5, wilt u dan alshet u belieft aandacht
schenkenaan onze brief van 10 februari, dunnetjesherhaald in onze zienswijze?
Aan ons verzoek om in de gebruiksregelsvan artikel 5 een vrijstellings= of
afwijkingsbevoegdheidvan B&W op te nemen van de eis van het puur recreatief
gebruik? Zodat onder voorwaardenpersonenvoor kortere of langere tijd op het
park mogen Wonen? Dat is goed voor Sollasi,maar ook goedvoor de gemeente.
Het kan de verloedering van het park een halt toeroepen, het kan een eind maken
aan het ondoorzichtige verhuiscirousdat op dit moment op het park plaatsvindt
en waar niet tegen te handhavenvalt, het vermindertde met handhaving
gemoeide kostenen draagtbij aan oplossingvan knelpunten op de lokale
woningmarkt.
Starters,expats, ouderen:ze zullen u dankbaarzijn.

Dank voor uw aandacht.
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Motie aankoop pand RABObank
De gemeenteraad van Noordwijkerhout, bijeen op 19 maart 2015, Agendapunt ....,
.
Constaterend dat:
Het gebouw van de Rabobankaan de Dorpsstraat al geruime tijd te koop staat;
Dat in de raad de aankoop door de gemeente sinds oktober 2014 al diverse malen aan de
orde is gesteld met het oog op een mogelijk maatschappelijkebestemming;
Er geen reactie is gekomen van het college op designalen uit de raad;
-

-

r
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Overwegend dat:
Er in de raad bij diverse partijen wensen en ideeën bestaan ten aanzien van een buurthuis,
laagdrempelige ontmoetingsplel<l<en,het faciliteren van cultuur en cultuur~historie,het
.
faciliteren van saamhorigheid;
oo|<
Er
in de discussiesover de decentralisatiesgeregeld aan de orde is gekomen dat
eenzaamheid,mantelzorg en vergrijzing vraagt om aantrekkelijke ontmoetingsplekken in de
-

~

gemeente;
~

-

-

-

Die ontmoetingsplekken er zijn maar dat een logische, laagdrempelige en aantrekkelijke
plek, en dat zou het pand aan de Dorpsstraat beslist zijn, ontbreekt;
Het pand gunstig is geprijsd, gunstig is gelegen en qua oppervlak uitermate geschikt is om
meerderefuncties in onderte brengen;
Er echter nog informatie ontbreekt over de kosten van de noodzakelijke aanpassingen en
exploitatielasten, inclusief onderhoud en eventuele opbrengsten, de dekking van e.e.a. en de
organisatie van de exploitatie;
Er kostbare maanden zijn verstreken vanaf het moment dat het pand ter verkoop is
aangeboden en er dus, wil een aankoopdoor de gemeenteverantwoord zijn, haast is
geboden v.w.b. het in kaart brengen van mogelijkhedenen risico's;
`

Vraagt het college:
informatiezoalsin de overwegingen aangegeven
Met spoed, lees binnen 2 weken, de noodzakelijke
te
van
brengen,
VVE
dorpsstraat 10/12 raadplegen, de raadover dit alles te informeren
de
in kaart te
en aansluitendter besluitvorming een voorstel aan de raad voor te leggen over de aankoop van het

pand van de RABObanl<.
en gaat over tot de orde van de dag.
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