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Anonieme dreigbrief met onjuistheden

Verwildering Elswoutshoek
is •verrijking van de natuur•

BLOEMENDAAL • Vorige week werd
bij raads- en collegeleden een
anonieme brief van vier kantjes
bezorgd. Volgens de brief is die van
een groepje trouwe stemmers op
PvdA en Groenlinks, allen lid van
Natuurmonumenten en woonachtig
in met name het Ramplaankwartier. Er staat een pleidooi in om Elswoutshoek verder te laten verwilderen, dat is goed voor nachtegal en en
zanglijsters. De schrijvers denken
dat de aangesproken partijen voorstander zijn van verdere bebouwing
binnen de ecologische hoofdstructuur, maar dat kl opt niet. PvdA en
Groenlinks staan open voor een
gesprek, maar gaan niet reageren
op de bedreiging dat de schrijvers
niet langer op hen zullen stemmen.

door Ruud Vader

De brief leest als een gedegen
artikel, compleet met uitvoerige
voetnoten en wetenschappelijk
taalgebruik. De schrijver heeft
kennelijk gestudeerd en is erg
boos op de PvdA en GroenLinks,
omdat die voorstanders zouden
zijn voor de bouw van een tweede woning 9P Elswoutshoek. Het
landgoed is volgens de schrijver
helemaal niet verloederd, slechts
een beetje verwilderd en dat vindt
hij eengoede zaakvoor vogels. Hij
stelt: 'Wij zijn (... ) trouwe stemmers op de PvdA en GroenLinks
(... ) en zijn erg teleurgesteld over
(het) anti-natuurstandpunt in het
amendement van de( ... ) PvdA en
GL. Daarom betwijfelen wij of wij
bij deze Tweede Kamer verkiezingen en bij de gemeenteraadsverkiezingen (2014) nog op (deze

Je hoeft maar een bezoekje aan Elswoutshoek te brengen om te zien dat de
opstallen die nog niet zijn gerestaureerd zich in een ernstig deplorabele stoot
bevinden, zoals hier een kamer in het huisje aan de Elswoutslaan (Foto Ruud
Vader).

partijen) zullen stemmen."

Emstig deplorabel
De reactiesvan de betreffendepolitieke partijen en de eigenaren van
het landgoed zijn niet mals. Allen
vinden het ondermaats dat de
brief anoniem is en zeggen open
te staan voor een eerlijk gesprek
als dat in het openbaar gebeurt.
Ze zien geen enkele reden waarom dit anoniem moet gebeuren.
Wel zien ze onjuistheden. Richard
Knlijswijk (GroenLinks): "Het
amendement op onze website is
nog maar een concept. Het is niet
waar dat wij op voorhand voorstander zijn van bebouwing op
het landgoed, wij vinden alleen
dat de mogelijkheden en voors
en tegens daarvan eerlijk moeten
worden onderzocht." Henk Schell
(PvdA): "Ons beleid is om nooit te
reageren op anonieme berichten,
maar in dit geval wil ik wel kwijt
dat ik deze anonieme brief niet
op prijs stel. Het is trouwens raar
dat de schrijver niet ook het CDA
bedreigt met stemonthouding,
want die staat ook op het concept
amendement dat op de GL website is afgedrukt."
Ook de eigenaren van Elswoutshoek vragen zich af wat de
briefschrijver(s) heeft bewogen.
Rob Slewe: "Ik heb het stuk goed
gelezen en wat er staat klopt eenvoudigweg niet. Niet alleen over
de woningen maarvooralniet over
hetachterstallig onderhoud." In de

brief staat: "Elswoutshoek is niet
in verval en is niet verloederd. (...)
Er is alleen sprake van een zekere
vetwildering van het groen( ... )."
Slewe: "Dan zou men eens moeten
komen kijken. De afgelopen veertig á vijftig jaar is er niets onderhouden geweest. Het hoofdhuis
is daar een sprekend voorbeeld
van. De forse restauratiekosten
betreffen uitsluitend achterstallig
onderhoud. Een ander voorbeeld
van achterstallig onderhoud en
verwaarlozing is het feit dat het
totaal vervallen prieel /theehuis
is verplaatst naar Elswout en dat
de schuren zijn vervallen. De huisjes langs de kant van de weg zijn
onbewoonbaar. Zo kan ik nog wel
even doorgaan."
Je hoeft maar een bezoekje aan
Elswoutshoek te brengen om
te zien dat Slewe wel een punt
heeft. De opstallen die nog niet
zijn gerestaureerd bevinden zich
in een ernstig deplorabele staat,
zoals ook op de foto te zien is. Je
kunt toch echt niet zeggen dat
hier sprake is van een fraai onderhouden woonkamer. Voorlopig
hebben de briefschrijvers alleen
maar gedemonstreerd dat ze
hun huiswerk niet goed hebben
gedaan. Op wie ze wel of niet en
gaan stemmen en waarom mogen
ze natuurlijk zelfweten. De brief
is ook gestuurd aan enkele leden
van de Provinciale Staten. •

COLOFON
Het Weekblad Kennemerland Zuid wordt op donderdag in een oplage van 30.735 exemplaren verspreid in
Aerdenhout, Bennebroek, Bentveld, Bloemendaal, Heemstede, Overveen, Vogelenzang en Zandvoort.

Uitgeverij: Buijze Pers, Boekerslootlaan 49, Postbus 8, 2200 AA Noordwijk.
Telefoon 071.3619323. Fax 071.3613226. E-mail: info@buijzepers.nl. Internet: www.buijzepers.nl.

Advertentieafdeling: Hans van Veenendaal en Priscilla de Vries

