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Overzichtstekening Inrichtingsplan Park Brederode 2015

Geachte leden van de gemeenteraad,
Uw college heeft het Startdocument Velserend ter inzage gelegd en de mogelijkheid geboden om
daar voor 18 september een reactie op te geven. W ij maken graag van deze mogelijkheid
gebruik.
Allereerst willen wij opmerken dat we het een positieve ontwikkeling vinden dat gezocht wordt
naar een definitieve invulling van het gebied, waarbij gestreefd wordt naar een verbetering van de
bestaande situatie.
Over het startdocument hebben wij de volgende opmerkingen:
In het Inrichtingsplan 2015 voor Park Brederode hebben wij een voetpad opgenomen ten
oosten van het plangebied van Velserend. Dit voetpad komt uit op de Velserenderlaan,
tegenover de Ruïne van Brederode. W ij vragen u of dit voetpad opgenomen kan worden in
het plangebied Velserend. Eerder heeft u ons laten weten geen voorstander te zijn van
een voetpad naar de Velserenderlaan, omdat daarmee de groene structuur ter plaatse
doorbroken wordt. Als dit voetpad echter gecombineerd kan worden met de geplande
uitrit in het plangebied dan lijkt dat bezwaar te vervallen. Tevens zal daarmee het aantal
uitritten op de Velserenderlaan niet toenemen. Onze wens om Park Brederode voor
voetgangers ook vanaf de Velserenderlaan toegankelijk te maken, zou op deze manier
gerealiseerd kunnen worden.
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In het Startdocument is opgenomen dat de amoureuze beek hersteld en onderhouden
wordt. W ij vragen u om de ruimte langs de amoureuze beek vrij te houden van
gebouwen, bouwwerken en verharding, zodat dat beek ook beleefbaar wordt.
Van omwonenden aan de Duin en Beeklaan en de Bergweg te Bloemendaal hebben wij vernomen
dat zij niet zijn geïnformeerd over de tervisielegging van het startdocument. W ij verzoeken u deze
omwonenden in het vervolg van het project te betrekken en te informeren over de
vervolgstappen.
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Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.
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