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Van:

Verzonden: vrijdag 2 december 2022 19:14

Aan:

CC: Bestuurssecretariaat Heemstede; Raadsgriffier Heemstede; Nienhuis, Astrid

Onderwerp: De belvedere Groenendaal 

 

Beste lezers In de Heemsteder krant ������� gelezen !aan u de reactie op de Redactie nu op deze datum! Begin 

december 2022 dat er weg is een 150K is via de “routte verdonkeremanen”  weg! Waar zijn de bonnen facturen en 

waar is de verantwoordelijkheid ? Wie heeft de leiding?  

De belvedere is ooit een prachtige toren geweest en door de gehele gemeenschap altijd gewaardeerd en prima 

bevonden! Nu is die weg en er “ komt een andere ( de uiteindelijke keuze is een ordinaire wanstaltige niet in de 

omgeving passende toren met glas ?en met witte houten panelen? In een bos? Er is een Half Miljoen aan zuur 

verdiend Geld ingenomen via goedgelovige ouderen met een half miljoen in de tas. Die hebben dat toch zomaar 

gestort op de rekening van gemeente Heemstede ! En God beter het Daarvan is nu al 150K of meer? Verdwenen ! 

Waarom is die oude Toren niet gewoon weer terug opgebouwd ? Met oude bouwmaterialen ? Kosten zijn dan ook 

lager en gemeente Kijk is naar het boek  Heemstede in Zwart - Wit  van Michel Bakker en Jeffrey Bosch en Rob 

Visscher Aan de omslag de voorkant zit ik met een capuchon en op de rug van een vriendje en daar racen we 

van de helling af, net daarna nog een bochtje naar links en dan naar beneden naar het  kleine vijvertje en de 

snelheid was altijd een echte overweldigende ervaring!  

Zoek uit gemeente Heemstede hoe of wat met de mogelijkheid naar een restauratie naar de oude toren die paste 

prima! in het bos landschap!  Ik zie graag de verantwoordelijken voor dit debacle naar voren komen en uitleggen 

hoe of wat verder van de mogelijkheden naar her op bouwen van de oude belvedere situaties ! In Groenendaal 

Mvgroeten Gaarne vernemende !  

 

 

https://m.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20191129_1700087?utm_source=google&utm_medium=organic 

 

 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

 

 


