
Van: L.J.L. Heukels
Aan: "Simon van den Dries"
Onderwerp: RE: visie E. Casimirlaan-Oost op ontsluiting Park Wimbledon
Datum: vrijdag 21 februari 2014 11:22:11

Geachte heer
 
Dank voor uw reactie. Mogelijk hebt u gisteravond via internet de raadsvergadering
gevolgd. Over Wimbledon is uitgebreid gediscussieerd. Een aantal partijen heeft een
amendement ingediend waardoor het collegeplan van tafel zou gaan en het college de
opdracht kreeg ervoor te zorgen dat de oude situatie ( van voor het tennispark) hersteld
gaat worden en er dus een doorgaande weg komt, die mogelijk eenrichtingsverkeer gaat
worden teneinde de verkeersproblemen te beperken. Over de risico's en de gevolgen is
door de Raad uitgebreid van gedachten gewisseld.
 
Met name de VVD was tegen dit amendement omdat er volgens hen te grote financiële
risico's aan verbonden waren en er vertraging zou ontstaan. De andere partijen vonden
echter dat dit de meest optimale oplossing voor alle bewoners zou zijn. Niet dat daarmee
het probleem van de drukte aan de westzijde zou worden opgelost maar dat de problemen
meer gelijk verdeeld zullen worden. Met aanvullende verkeersmaatregelen kan er dan
mogelijk ook een oplossing komen voor de drukte en de parkeerproblematiek aan de
westzijde.
 
Uiteindelijk werd dit voorstel aangenomen met de VVD tegen. Dat betekent dat het
college met de projectontwikkelaar om de tafel moet gaan zitten omdat het plan wat er
eerst lag ( met bijv de lus) van tafel is. Ik zou zo kunnen voorstellen dat de
projectontwikkelaar op z'n minst hier niet blij mee is, maar ook de heer Wassen die aan
een van de uiteinden woont, waar nu door dit besluit van de Raad een verbinding met de
Ernst Casimirlaan aan de westzijde gemaakt moet gaan worden. Maar de meerderheid van
de raad vond dit de minst slechte oplossing. Er zal dus nu ook een reëel bod moeten
worden gedaan op het ontsluitingsgrondstuk. En mogelijk zal de gemeente tot onteigening
daarvan moeten overgaan. Al met al betekent dit dat de gemeenteraad gekozen heeft voor
een oplossing die eigenlijk de oude situatie hersteld en waarbij naar de mening van de
raad de meeste bewoners baat hebben.
 
Mocht u hierover nog vragen hebben dan verneem ik dat gaarne.
 
Met vriendelijke groet
 
Leonard Heukels
 
Fractievoorzitter en lijsttrekker Liberaal Bloemendaal.
 
Zie ook onze website: www. liberaal.bloemendaal.nl
 
 
Van: Simon van den Dries [mailto:simon.dries@gmail.com] Namens Simon van den Dries
Verzonden: donderdag 20 februari 2014 15:05
Aan: f.w.vanden.berg@vu.nl; peter_boeijink@meavota.nl; wimbrussaard@hetnet.nl;
m.vande.bunt@hotmail.com; a.goote@gmail.com; fransschuring@planet.nl; h.wiedeman@hetnet.nl;
albertine.zoetmulder@lddw.nl; gbeusen@planet.nl; andre.burger@waternet.nl;
mjtmsch74@gmail.com; amwolf@wolfadvocaten.nl; a.jeltes@d66bloemendaal.nl;
c.vanstralen@d66bloemendaal.nl; J.Westphal@d66bloemendaal.nl; hal.schell@quicknet.nl;
therahmwolf@gmail.com; frits.tromp@hetnet.nl; lgvanschie@quicknet.nl; l.heukels@heuvis.nl;
guusbraam@planet.nl; lenie.stegmeijer@hetnet.nl; richard.kruijswijk@hetnet.nl;

mailto:heukels@heukelsvisser.nl
mailto:simon.vandendries@rencos.net


tvanderburgt@hetnet.nl; m.fennema@uva.nl; K.vanderPas@Bloemendaal.nl; griffie@Bloemendaal.nl
Onderwerp: Re: visie E. Casimirlaan-Oost op ontsluiting Park Wimbledon
 
Geachte Raadsleden,
 
Zonder u mailbox te willen vervuilen, vinden wij het als bewoners belangrijk om nog een aantal punten te
verhelderen in het licht van een discussie die later vandaag wellicht in de Raad zal plaatsvinden.
 
- Een bod op het ontsluitingsgrondstuk is slechts eenmaal door de projectontwikkelaar gedaan voor een bedrag
van Euro 250.000. Hierna is nimmer meer gesproken tussen beide partijen en is meer dan een jaar geleden. Dit
is zowel door Hallvard en de eigenaar van het ontsluitingsgrondstuk aan ons gemeld.
-De eigenaar van het ontsluitingsgrondstuk berekent zijn alternatief, namelijk het ontwikkelen van een nieuw
appartement op het ontsluitingsgrondstuk. Dit zal hem uiteindelijk- met behoud van tuin - hem meer opleveren
dan het geboden bedrag.  Hij is wel degelijk bereid het te verkopen aan Hallvard en heeft vraagprijzen
aangegeven.
- De eigenaar van het ontsluitingsgrondstuk is een contractuele verplichting aangegaan bij aankoop van het
ontsluitingsgrondstuk,  naar de eigenaar van het tennispark, dat er door hem nooit geprocedeerd mag worden
over de plannen van het park Wimbledon. 
 
De meest veilige en historisch logische oplossing is daarom nog niet voldoende uitgezocht door betrokken
partijen en wordt vooral geblokkeerd  door financiële belangen van enkelen. 
 
Tenslotte blijven we van mening dat de Lus niet strookt met het bestemmingsplan, daar zij namelijk op de JW
frisolaan aansluit.
 
Wij danken u voor de steun 
 
Vriendelijke groet,
 
Simon van den Dries
 
On 19 Dec 2013, at 14:58, Simon van den Dries <simon.vandendries@rencos.net> wrote:

Geachte Raadsleden.
 
Bij deze zenden wij u de visie van de bewoners van de Ernst Casimirlaan Oost t.a.v. de
ontsluiting van Park Wimbledon.
 
Anders dan onze Laangenoten van de West-kant zult u bij ons niet zien dat wij alles in de
andere windrichting willen "duwen"of zelfs de doorgang willen blokkeren. 
Wij realiseren ons al sinds 1980 en reeds ver daarvoor dat een bestemmingsverandering
van het tennispark invloed zal hebben op de huidige doodlopende lanen.
Hoe vervelend wij het ook vinden, wij accepteren dat de Ernst Casimirlaan een eventuele
in- of uitgang kan vormen naar een nieuwe woonbestemming.
 
Echter, eisen wij veiligheid, doorstroming en het behoud van het bestemmingsplan. 
Dat laatste voorziet al decennia-lang in een doorgetrokken weg en hereniging en
doornummering van de Ernst Casimirlaan.  Een weg overigens die even smal is aan beide
kanten en waar voorzichtig en intelligent mee om gegaan dient te worden. 
Het kan niet zo zijn dat omwille van financiële belangen van de ontwikkelaar, ivm
verkrijgen ontsluitings-grondstuk, wordt afgeweken van het bestemmingsplan of
gevaarlijke situaties gecreerd gaan worden.
 
Wij stellen ons zeer meedenkend op en zijn op voorhand bereid mee te werken met alle
varianten op het gebied van 1 en 2 richtingen combinaties.

mailto:simon.vandendries@rencos.net


1 van deze mogelijkheden is: behoud 2 richtings verkeer aan beide Ernst Casimirlaans + 1
richting voor de nieuwe bewoners: Veilig, doorstroming en behoud van
Bestemmingsplan.
 
 
Vriendelijke groet
 
Simon van den Dries
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