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ehoogenboom@quicknet.nl

Van: Brink, Peter van den <P.van.den.Brink@haarlemmermeer.nl>

Verzonden: woensdag 17 november 2021 8:45

Aan: ehoogenboom@quicknet.nl

Onderwerp: RE: Kenmerk 10023649-OLO5683697 tav Mevr M.E. Blijleven kenmerk 4886473

Geachte heer Hoogenboom, 

 

Dank voor uw reactie. Ik ga deze aan de commissie van advies voor de bezwaarschriften voorleggen. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Peter van den Brink 

functioneel adviseur 

Cluster Inkoop en Juridische Zaken 

Tel (023) 567 6228 

 

Raadhuisplein 1 

Postbus 250 

2130 AG Hoofddorp 

www.haarlemmermeer.nl 

 

Werkdagen: ma, di, wo, do,  

van 7.30 tot  16.00 uur 

 
 

Volg ons op:  

 

 

 

Van: ehoogenboom@quicknet.nl <ehoogenboom@quicknet.nl>  

Verzonden: dinsdag 16 november 2021 16:20 

Aan: Brink, Peter van den <P.van.den.Brink@haarlemmermeer.nl> 

Onderwerp: RE: Kenmerk 10023649-OLO5683697 tav Mevr M.E. Blijleven kenmerk 4886473 

Urgentie: Hoog 

 

Geachte heer van den Brink, 
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Jammer dat wij elkaar telefonisch niet hebben kunnen spreken, na u telefoontje heb ik 2 keer voor 16:00h 

geprobeerd u terug te bellen, helaas zonder het gewenste resultaat, vandaar deze reactie per mail.. 

 

U meldt om te beginnen dat ik TE LAAT heb gereageerd, zoals uitgelegd komt dit doordat de aankondiging niet 

zichtbaar is geweest voor mij ivm ONJUISTE lokatie omschrijving, het betreft immers Nieuwemeerdijk thv 465 ipv 

Ringvaart-Nieuwemeerdijk 162, zie onderstaande printscreen, er is dus sprake van een onjuiste publicatie geweest. 

 

De opmerking/verweer “Om als belanghebbende in de zin van de Awb te kunnen worden aangemerkt, dient een 

u  een specifiek persoonlijk belang te hebben dat u onderscheidt van anderen en dat rechtstreeks wordt geraakt door 

het bestreden besluit” begrijp ik niet omdat ik als buurtbewoner mij grote zorgen maakt ivm de (fiets) veiligheid, dit 

zal ik u nader toelichten. 

Thv deze locatie wordt regelmatig de loswal zonder juiste vergunning afspraken gebruikt, wat regelmatig zeer 

gevaarlijke situatie oplevert met (school gaande) fietsers en rangerende 40T zand/vrachtwagens. Toen ik op de 

locatie ben wezen kijken met de toezichthouder/project leider voor de nieuw aangelegde situatie (Poort 4A en 4B) 

heb ik deze zorgen ook geuit tav de nieuwe situatie, dit omdat de beoogde bebording ter bewijzering van de 

vrachtwagens en waarschuwing van de verkeerssituatie, tijdelijk hun dienst zouden kunnen bewijzen omdat deze 

snel hun signalerende functie zouden verliezen, door schade, verdwijnen, verdraaien etc., dit is de laatste tijd 

overduidelijk bewezen, de bebording is nu al een zooitje. 

Gelet op voorgaande en het fijt dat ik regelmatig zelf als buurtbewoner zelf ook langs deze locatie fiets en zorgen 

maak om de veiligheid van de schoolgaande fietsers, lijkt mij reden genoeg om als belang hebben te worden gezien, 

lijkt mij, de schoolgaande kinderen zullen geen bezwaar maken of denkt u van wel ? 

 

De toezeggingen van voorgenoemden inzake de (toezicht) op de bebording, hebben tot weinig zelfs niets goeds 

geleid. 

 

Mede door mijn reactie/attendering op deze kennisgeving en waarschuwingen tav de te kort komingen op het 

gebied van fietsveiligheid, geven mij het recht u aansprakelijk te stellen voor ongevallen, als gevolg van 

voorgenoemde en nu al geconstateerde te kort komingen, lijkt mij. 

 

Ik zie graag een serieus (fiets)verkeersveiligheidsplan voor deze locatie, welke wel na geleefd wordt, dan wel 

nageleefd kan worden. 

 

Hoogachtend, 

 

Erik Hoogenboom 

Helaas ervaringsdeskundige mbt de locatie. 

 

 

 

 

Van: Brink, Peter van den  

Verzonden: maandag 15 november 2021 10:50 

Aan: ehoogenboom@quicknet.nl 

Onderwerp: RE: Kenmerk 10023649-OLO5683697 tav Mevr M.E. Blijleven kenmerk 4886473 

 

Geachte heer Hoogenboom, 

 

 

Op 11 juni 2021 heeft u, desgevraagd, uitleg gegeven over de reden voor het te laat indienen van uw bezwaarschrift. 

Naar aanleiding van uw reactie  en  alvorens te beslissen over het al dan niet houden van een hoorzitting heeft de 

commissie mij gevraagd contact met u op te nemen. Op 15 november 2021 heb ik geprobeerd u te bellen, helaas 

kreeg ik geen verbinding met u, daarom richt ik mij op deze wijze tot u. 

 

Om als belanghebbende in de zin van de Awb te kunnen worden aangemerkt, dient een u  een specifiek persoonlijk 

belang te hebben dat u onderscheidt van anderen en dat rechtstreeks wordt geraakt door het bestreden besluit. 
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De commissie zou, in dat verband graag van u vernemen welk persoonlijk en onderscheidend belang u heeft bij de 

op 3 maart 202 verleende omgevingsvergunning voor het realiseren van uitwegen poort 4A en B Nieuwemeerdijk 

met een instandhoudingstermijn tot en met 31 december 2024. 

 

Graag ziet de commissie u reactie binnen  twee weken tegemoet. Als de wij niet binnen twee weken uw reactie 

hebben ontvangen, dan moet u er rekening mee houden dat besloten kan worden uw bezwaarschrift niet-

ontvankelijk te verklaren. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Peter van den Brink 

functioneel adviseur 

Cluster Inkoop en Juridische Zaken 

Tel (023) 567 6228 

 

Raadhuisplein 1 

Postbus 250 

2130 AG Hoofddorp 

www.haarlemmermeer.nl 

 

Werkdagen: ma, di, wo, do,  

van 7.30 tot  16.00 uur 

 
 

Volg ons op:  

 

 

 

Van: ehoogenboom@quicknet.nl <ehoogenboom@quicknet.nl>  

Verzonden: vrijdag 11 juni 2021 10:22 

Aan: Gemeente Haarlemmermeer <Info@haarlemmermeer.nl> 

Onderwerp: Kenmerk 10023649-OLO5683697 tav Mevr M.E. Blijleven kenmerk 4886473 

 

Geachte mevrouw Blijleven, 

 

In reactie op het afwijzen, ivm niet tijdig zijn, van mijn bezwaar inzake voor vermelde zaak, wil ik u toch het volgende 

voorleggen. 

 

Ik heb mijn bezwaar gestart nadat ik de werkzaamheden op de locatie had waargenomen en mij realiseerde dat ik 

hier niet over aangekondigd had gezien. 
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Na veel speurwerk en contact met ODNZK gebied Medewerker Regiebureau, (Prema Jhinna), ben ik tot de conclusie 

gekomen dat deze onjuist is gepubliceerd, waardoor ik deze bekendmaking niet tijdig heb kunnen zien. 

 

De reden zoals ik met de medewerkster van het regiebureau ook heb besproken is een onjuist/niet bestaand adres 

en postcode er staat nl. Ringvaart- Nieuwemeerdijk 161 1171 PC dit moet zijn Nieuwemeerdijk 465 1171 PA. 

 

Zie ook onderstaande info. 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-71820.html#id1-3-2-1 

 

Als ik vervolgens op “Informatie over publicatie” klik in het linker menu, kom ik op onderstaand overzicht 
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Ik heb deze info gedeeld met het regiebureau ODNZK gebied en uw collega Jan Hofman, als toezichthouder 

vergunningen voor deze specifieke locatie, namens de Gemeente Haarlemmermeer. 

 

De hoofdreden van mijn bezwaar is de fietsveiligheid op deze specifieke locatie, hier komen heel veel schoolgaande 

fietsers langs wat al tot menig verontruste situaties heeft geleid. Deze in relatie tot de daar nu al aanwezige loswal 

welke regelmatig onjuist wordt gebruikt (strijdige vrachtwagen routing), hierover is veel meer bekend bij uw collega 

Dhr. J. Hofman. 
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De onjuiste publicatie heeft er toe geleid dat deze niet openbaar inzichtelijk is geweest en hierdoor opnieuw en op 

de juiste manier gepubliceerd dient te worden, zodat ik en een ieder ander de stukken kan bekijken en mogelijk 

genomen veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de fietsers kan (laten) beoordelen. 

 

Vertrouwende u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd, verblijf ik hoogachtend in afwachting op uw 

(re)actie 

 

E. Hoogenboom 

Nieuwemeerdijk 366 

1171 NW Badhoevedorp 

Tel. 06 27 27 1958 

 

PS  

Een tijdig bezwaar, kan alleen als de publicatie juist is gepubliceerd. 

 

 

 

 

Ter bescherming  van  uw privacy 
is d eze afbeelding niet  
automatisch van internet  
gedownload.

 

Virusvrij. www.avast.com  

 

 Denk aan het milieu voor u besluit deze mail te printen! 

***********************************************************************************************

************************************************************************************ 

Aan deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend. De gemeente Haarlemmermeer sluit iedere 

aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit de elektronische verzending van dit bericht en de bijlage(n). 

De inhoud van dit e-mailbericht (en de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n).  

Ontvangt u dit bericht ten onrechte? Dan verzoeken wij u de afzender hierover te informeren en het bericht te 

verwijderen.  

Gemeente Haarlemmermeer staat er niet voor in dat de integriteit van dit bericht behouden is gebleven. Ook 

garanderen wij niet dat dit bericht en de bijlage(n) vrij is van virussen, niet is onderschept of vatbaar is geweest voor 

tussenkomst (door derden). 

***********************************************************************************************

************************************************************************************ 

 Denk aan het milieu voor u besluit deze mail te printen! 

***********************************************************************************************

************************************************************************************ 

Aan deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend. De gemeente Haarlemmermeer sluit iedere 

aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit de elektronische verzending van dit bericht en de bijlage(n). 

De inhoud van dit e-mailbericht (en de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n).  

Ontvangt u dit bericht ten onrechte? Dan verzoeken wij u de afzender hierover te informeren en het bericht te 

verwijderen.  
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Gemeente Haarlemmermeer staat er niet voor in dat de integriteit van dit bericht behouden is gebleven. Ook 

garanderen wij niet dat dit bericht en de bijlage(n) vrij is van virussen, niet is onderschept of vatbaar is geweest voor 

tussenkomst (door derden). 

***********************************************************************************************

************************************************************************************ 


