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Het is u wellicht bekend dat er serieuze plannen zijn om een groot appartementencomplex 
neer te zetten op de hoek van de Daal en Bergselaan en de Ranonkelstraat. Het gebouw zal 
de gehele ruimte beslaan tussen de Bergkerk en de Ranonkelstraat en wordt maar liefst 9 
etages hoog. Actiecomité "Bloem en Daal Nee" probeert alles in het werk stellen om dit te 
stoppen. Door middel van deze nieuwsbrief willen wij als actiecomité een update geven van 
de stand van zaken. Wat is er inmiddels gebeurd? 
 
Begin juni zijn wij begonnen met het ophalen van handtekeningen en inmiddels hebben we 
er al ruim 400 ontvangen. Een behoorlijk aantal. Wij hebben ook veel steunbetuigingen uit 
de buurt ontvangen. Op 10 juni is er een gesprek geweest met wethouder Joris Wijsmuller; 
bij dit gesprek was ook een projectleider van de gemeente aanwezig. Vanuit het actiecomité 
is duidelijk gemaakt dat er in de buurt geen draagvlak is voor de nieuwbouwplannen en dat 
het project niet voldoet aan het bestemmingsplan. Uit de planning van de gemeente blijkt 
dat er vóór de zomer nog niets aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Waarschijnlijk zal 
de vergunning begin 2016 worden aangevraagd.  
 
Joris Wijsmuller adviseerde om ook met de projectontwikkelaar Kieboom & van Weezel te 
gaan praten. Dit gesprek heeft op 3 juli plaatsgevonden. De ontwikkelaars vertelden dat het 
gaat om 57 woningen en 70 parkeerplaatsen onder het gebouw en een getrapte opbouw 
van 7 tot 9 lagen. Ze zijn hier al zo'n twee jaar mee bezig. De gemeente vindt het volgens 
hun een kansrijk initiatief en ze willen graag met ons aan tafel gaan. Het schijnt dat ze al 
enige positieve reacties op het plan hebben en dat er zich al mensen hebben aangemeld. 
 
We hebben de handtekeningen overhandigd en vragen gesteld over zon, privacy en uitzicht, 
de toerit naar de garage (2 richtingen) en de verkeersveiligheid. Hierover hebben we onze 
grote zorg geuit. Dit nemen ze ter harte en gaan er met de gemeente mee aan het werk. De 
ontwikkelaars voelen zich gesteund door de gemeente, maar ze worden wel onrustig van het 
belang dat de gemeente hecht aan voldoende draagvlak in de buurt. We hebben duidelijk 
gemaakt dat die er niet is en dat we met zoveel mensen genoeg tijd, geld en geduld hebben 
om een lange procedure te beginnen. We hebben gezegd dat we graag in gesprek blijven, 
maar ook duidelijk gemaakt dat het niet over dit plan in deze omvang op deze plek kan gaan. 
 
We zijn nu ook meer de publiciteit aan het zoeken, er is een artikel in de Wijkwijs van  
juli 2015 (blz.17) geplaatst en we proberen ook bredere aandacht te krijgen, zoals van de 
Posthoorn. Ook willen we gaan lobbyen bij de Gemeenteraad en het College van 
Burgemeester en Wethouders en die proberen te overtuigen dat de plannen van de 
projectontwikkelaars geen doorgang zouden moeten vinden. 
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Inmiddels is er ook een online petitie aangemaakt tegen de nieuwbouwplannen van 
Residentie Bloem en Daal.  We hopen natuurlijk op zoveel mogelijk ondertekeningen. 
Daarom ook het verzoek aan iedereen om deze petitie te tekenen en hieraan zoveel 
mogelijk bekendheid te geven. De petitie is te bereiken via: 
http://bloemendaalnee.petities.nl 
Ook hebben we een Facebookpagina ingericht, bedoelt voor het doorgeven van de laatste 
ontwikkelingen en waar men berichten, klachten, ideeën, steunbetuigingen etc. kan 
uitwisselen. Dat kan desgewenst anoniem, maar mag ook persoonlijk. De pagina is te 
bereiken via: facebook.com/bloemendaalnee 
 

We willen met alle omliggende VvE’s de krachten bundelen. Ook als het er uiteindelijk op uit 
gaat draaien dat er geprocedeerd moet gaan worden, is het met het oog op de kosten een 
goed plan om dat gezamenlijk te doen. In dit kader hebben we deze zaak ook alvast 
aangemeld bij DAS Rechtsbijstand. Alleen met gezamenlijke inzet kunnen we iets bereiken! 
 
 
 
Actiecomité "Bloem en Daal Nee" 
Voor reacties en meer info: bloemendaalnee@outlook.com 
 

 
 

 
 
Steun ons initiatief om deze nieuwbouw te stoppen! 
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