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INLEIDING 

 

Achtergrond 

De gemeente gaat voor een periode van 10 jaar het voormalig verzorgingshuis Oldenhove huren van 

de Stichting Sint Jacob. Het gebouw zal worden ingezet voor het huisvesten van statushouders en 

andere doelgroepen. Daarbij wordt uitgegaan van tijdelijke huisvesting: de bewoners verhuizen na een 

verblijf in Oldenhove door naar een andere, definitieve woonruimte. 

 

Procesplan: de vervolgstappen 

Voor de uitvoering van het vervolg van het traject om Oldenhove als locatie voor tijdelijke huisvesting te 

kunnen inzetten, is het Procesplan project Oldenhove opgesteld. Daarin is aangegeven dat we op korte 

termijn uitwerken op welke wijze we de participatie met betrekking tot het project Oldenhove vorm willen 

geven. Deze uitwerking treft u in de vorm van het voorliggende Participatieplan project Oldenhove aan. 

 

Participatieplan: inhoud  

We starten in paragraaf 1 met algemene informatie over het participatiebeleid van de gemeente 

Bloemendaal. We schetsen daarin kort de uitgangspunten en kaders die van toepassing zijn op al onze 

participatieprocessen.  

 

Vervolgens richten we ons in paragraaf 2 op het specifieke participatieproces voor het project 

Oldenhove, zoals we dat willen uitvoeren in de periode medio mei t/m juni. We geven aan wat we met 

de participatie willen bereiken en op welke onderwerpen de participatie betrekking heeft. En waarop 

niet. We schetsen de kaders van de participatie en de rollen en verantwoordelijkheden van de diverse 

participanten. Ook gaan we in dit participatieplan in op de manieren waarop de participatie vorm krijgt. 

We sluiten af met een schematisch weergegeven overzicht van de betrokkenen en hun respectievelijke 

rol in het proces.  

 

 

1. PARTICIPATIEBELEID BLOEMENDAAL: ALGEMENE KADERS EN UITGANGSPUNTEN 

 

Wat is de basis van ons participatiebeleid?  

 

De straat, de buurt, de wijk en het dorp waarin we wonen vormt onze leefomgeving; ze zijn van ons 

allemaal. Daarom vinden we het van groot belang dat iedereen kan meepraten, meedenken en 

meedoen over zaken die zich hier afspelen. En dat er ruimte is voor ideeën die de leefomgeving kunnen 

verrijken. Met als doel: het realiseren van een plezierige, veilige, duurzame leefomgeving, waarin met 

oog voor elkaar wordt samengeleefd. 

 

Al onze participatieprocessen zijn gebaseerd op het op 28 januari 2021 door de gemeenteraad 

vastgestelde Participatiebeleid Bloemendaal. Daarin staan de algemene kaders en uitgangspunten die 

voor alle participatieprocessen gelden.  

 

Wat geldt voor elk participatieproces? 

 

Gelijkwaardigheid staat centraal in het participatieproces: de gemeente, de organisaties, de inwoners 

en andere betrokkenen staan naast elkaar, waarbij ieder zijn eigen rol en verantwoordelijkheid heeft. 

Participatie betekent niet dat de gemeente alles overlaat aan organisaties en inwoners. We maken een 

weloverwogen keuze of en hoe we samen met organisaties en inwoners ideeën ontwikkelen en concrete 

invulling geven aan het project.  
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Natuurlijk is daarbij van belang dat de juiste partijen en personen bij de participatie worden betrokken 

en dat de verwachtingen vooraf goed worden gemanaged. Dit helpt om betere resultaten te bereiken. 

Het helpt ook om teleurstelling achteraf te voorkomen. We geven in elk participatieproces aan wat de 

rol en ruimte is voor organisaties en inwoners. Dit kan per project verschillen: we geven bij de start van 

elk participatieproces de kaders en de randvoorwaarden (juridisch, financieel en inhoudelijk) aan.  

 

Er zijn ook onderwerpen die uitgesloten zijn van participatie. Bijvoorbeeld waar het gaat over 

beslissingen van financiële aard. Of uitvoering van een wettelijke plicht. Of als het een bevoegdheid van 

het bestuursorgaan betreft die zich tegen participatie verzet.  

 

Bij omvangrijke en/of complexe projecten kan het participatieproces in trajecten worden opgedeeld. Dat 

kan betekenen dat we een gedeelte van het proces bij de start nog openlaten. En dat in de loop van het 

traject nader invullen. Ook dan is het van belang dat we er transparant over communiceren. Op deze 

wijze zorgen we voor helderheid qua verwachtingen. En uiteraard is van belang dat we aangeven wat 

we met de inbreng doen. We geven bij de start van het proces aan of hetgeen is ingebracht wordt 

meegenomen in de besluitvorming richting bestuursorgaan en waar bij de besluitvorming op wordt  

gelet. Of dat hetgeen is ingebracht wordt gebruikt om het plan verder uit te werken. 

 

Welke rollen kent een participatieproces? 

 

Wie doet er mee en wie zijn er verder nog nodig? Als we als gemeente zelf het initiatief nemen voor een 

project - en daarmee de rol van proceseigenaar hebben - kijken we welke (groepen) personen en/of 

organisaties bij het project of bij onderdelen daarvan betrokken moeten worden. En geven we aan welke 

rol de betreffende personen en/of organisaties daarbij hebben. Dat kan bijvoorbeeld een meedenkende, 

adviserende rol zijn. Of een rol waarin deelnemers geraadpleegd worden over een voorstel. Of  een 

meebepalende rol, waarin participanten coproduceren. Tot slot is er de rol waarbij personen en 

deelnemers uitsluitend worden geïnformeerd. We spreken de rollen bij de start van elk participatieproces 

af, zodat we ook op dit vlak de verwachtingen managen.  

 

Vormen van participatie 

 

De participatie kan in verschillende vormen plaatsvinden, afhankelijk van de niveaus van participeren 

(informeren, raadplegen, adviseren en coproduceren). Bijvoorbeeld via informatiebijeenkomsten,  

enquêtes, digipanels, klankbordgroepen, overleggroepen en stuurgroepen. Bij elk participatieproces 

wordt nagegaan wat de meest geëigende vorm is: we gaan uit van maatwerk. En ook hierbij geldt: we 

communiceren bij de start van elk participatieproces over de vorm(en) die wordt (worden) ingezet en 

over hetgeen we met de opbrengst gaan doen. Daarvoor zetten we communicatiemiddelen in, zoals 

informatiebrieven, e-mail, sociale media en e- nieuwsbrieven.  

 

 

2. PARTICIPATIEPROCES PROJECT OLDENHOVE 

 

In het onderstaande schetsen we de wijze waarop we - in de lijn van de nota Participatiebeleid 

Bloemendaal - het participatieproces voor het project Oldenhove concreet gaan invullen.  

 

Wat is het doel van het participatieproces? 

 

We zijn van mening dat de plannen die we met het voormalig verzorgingshuis Oldenhove hebben, 

kunnen worden verrijkt en verbeterd door de inbreng van organisaties, omwonenden en andere 
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betrokkenen. We willen dan ook de ruimte bieden voor de inbreng van kennis en ideeën. Daarnaast kan 

het participatieproces ons meer inzicht bieden in de behoeften van omwonenden en toekomstige 

bewoners. En in hun ervaringen en mogelijke zorgen.   

 

Het uiteindelijke doel van het participatieproces is: het realiseren van een plezierige, veilige, duurzame 

leefomgeving, waarin met oog voor elkaar wordt samengeleefd. Met activiteiten en voorzieningen die 

daarbij passen en die een bijdrage leveren aan de sociale cohesie van de bewoners van Oldenhove, 

de omwonenden en de wijk. 

 

Het luisteren naar en betrekken van organisaties en omwonenden kan bijdragen aan het draagvlak voor 

het project: meedenken en meedoen kunnen leiden tot een grotere betrokkenheid. Ook dat vinden we 

van groot belang voor het succesvol invullen van het project Oldenhove. Dit betekent niet dat alle 

partijen het met elkaar eens moeten worden. Dat is niet het doel van ons participatieproces. Wel van 

belang is dat elke deelnemer in de gelegenheid wordt gesteld zijn/haar inbreng te hebben.  

 

Participatieproces: twee sporen 

 

Het project Oldenhove is te verdelen in (A) een onderdeel gericht op ruimtelijke aspecten en huisvesting. 

En (B) een onderdeel gericht op sociale aspecten, zoals inburgering en samenleven. En contact en 

ontmoeting. Zowel tussen bewoners van Oldenhove onderling als tussen omwonenden en de bewoners 

van Oldenhove. 

 

In ons participatieproces volgen we die indeling en werken we vanuit twee sporen: het eerste spoor 

betreft de participatie rondom de huisvesting en de inrichting van de buitenruimte, het tweede spoor  

gaat over de invulling van de participatie met betrekking tot de sociale aspecten van het project. Beide 

sporen kennen hun eigen randvoorwaarden en kaders. Daardoor is ook de ruimte voor participatie per 

spoor verschillend. In het onderstaande gaan we daar verder op in.  

 

A. Participatie huisvesting en buitenruimte  

 

Als het gaat over de wijze waarop het voormalig verzorgingshuis Oldenhove ingezet gaat worden voor 

de huisvesting van statushouders en andere doelgroepen, liggen er al veel zaken vast. Zoals de 

juridische en financiële afspraken van de gemeente met de verhuurder, de indeling van het pand1 en de 

renovatiewerkzaamheden die plaats gaan vinden. Ook het gegeven dat er tijdelijk statushouders worden 

gehuisvest om te voldoen aan de wettelijke taakstelling is een vaststaande zaak, evenals het tijdelijk 

huisvesten van andere doelgroepen in de locatie. Samengevat is sprake van de volgende - reeds 

vastgestelde - uitgangspunten:  

 de locatie Oldenhove wordt door de gemeente voor een periode van 10 jaar gehuurd van de 

Stichting Sint Jacob  

 de gemeente gebruikt de locatie voor de tijdelijke huisvesting van statushouders en andere 

doelgroepen  

 het maximaal aantal statushouders dat in het pand is gehuisvest bedraagt 90 

 bij de huisvesting van statushouders is sprake van gemengde bewoning: gezinnen en 

alleenstaanden 

 het beheer vindt plaats onder regie van de gemeente 

 er worden geen asielzoekers geplaatst  

                                                           
1 Het voormalig verzorgingshuis Oldenhove heeft circa 90 wooneenheden, variërend in omvang van 19m2 tot 100m2. Daarnaast is sprake    

   van gemeenschappelijke ruimten, kantoorruimten en buitenruimte.   
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 de resterende ruimte wordt ingezet voor overige doelgroepen  

 de vereiste renovatiewerkzaamheden worden uitgevoerd 

 

A1 Participatie in de vorm van informeren 

 

Het participatieproces over deze uitgangspunten beperkt zich tot het informeren van betrokkenen.  

 

Hetzelfde geldt voor de startdatum van de huisvesting, de specifieke andere doelgroepen die voor 

tijdelijke huisvesting in aanmerking kunnen komen, de op te stellen huurcontracten met bewoners, de 

huurperiode (maximaal en minimaal) per doelgroep en de invulling van het beheer. Ook voor die 

onderwerpen geldt: het participatieproces beperkt zich tot informeren van betrokkenen.  

 

Het informeren van betrokkenen vindt deels plaats via de website, sociale media en nieuwsbrieven. We 

verwijzen hiervoor naar het communicatieplan Oldenhove. Op grond van het communicatieplan gaan 

we intensief inzetten op de communicatie over het project als geheel. We komen hiermee tegemoet aan 

de behoefte van de inwoners en andere betrokkenen en stakeholders (waaronder de raadsleden) om 

frequent actuele informatie te kunnen inzien, c.q. te ontvangen. 

 

De betrokkenen waarmee we dit onderdeel specifiek willen delen in een bijeenkomst zijn de 

omwonenden van Oldenhove. We begrijpen dat het voor hen van groot belang is op de hoogte te zijn 

van de stand van zaken. Dat willen we doen op een bijeenkomst op 20 april 2022.  

 

Gelet op het belang van transparantie in het proces en in het kader van het managen van de 

verwachtingen, is het van belang duidelijk aan te geven dat over deze onderdelen uitsluitend informatie 

wordt verstrekt. Er vindt geen participatie in andere vorm plaats. Ook is van belang mensen tijdig uit te 

nodigen voor de informatiebijeenkomst.   

 

A2  Participeren in de vorm van raadplegen, adviseren en coproduceren 

 

Voor een aantal onderdelen die het pand en de aanpalende ruimte raken is sprake van een ruimer 

participatieproces dan uitsluitend informeren. In die gevallen is er sprake van te maken keuzes. Dit 

betreft de volgende onderwerpen.    

 

Buitenruimte  

 inrichting van de direct aan het gebouw grenzende, c.q. bij het gebouw behorende buitenruimte. 

(inclusief parkeren, route en ontsluiting).  

 

Het terrein is oorspronkelijk ingericht om bewoners van een zorginstelling een prettige 

buitenruimte te bieden. In de nieuwe situatie is sprake van andere bewoners: jonge mensen en 

gezinnen, mensen die werken en studeren, spelen en leren. Naast een algehele opknap- en 

opfrisbeurt, is er de mogelijkheid om de huidige inrichting aan de behoeften van de nieuwe 

bewoners én die van de omwonenden aan te passen.  

 

Omgevingsmanagement 

 wat kan bijdragen aan de leefbaarheid en het gevoel van veiligheid voor bewoners en 

omwonenden?  

 welke afspraken kunnen worden gemaakt over contact bij vragen en meldingen? 
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Elk van deze onderwerpen kent een aantal kaders. Zo geldt voor de inrichting van de buitenruimte dat 

deze: 

 is gericht op de nieuwe bewoners van Oldenhove én de buurt; en  

 op verschillende leeftijdsgroepen; en 

 veilig is; en 

 zo mogelijk duurzaam en circulair. 

 

Voor alle genoemde thema’s en onderwerpen geldt dat de uitvoering  
 plaatsvindt binnen wettelijke eisen en verplichtingen; en 

 binnen het beschikbare budget; en 

 haalbaar is.  

 

We gaan de komende maand na welke organisaties en/of personen aan deze onderdelen van het 

participatieproces zouden moeten deelnemen. En in welke rollen. Belangrijk is dat per onderdeel de 

juiste organisaties en personen bij de participatie worden betrokken. Ook gaan we na in welke vorm we 

de participatie gaan uitvoeren. Voor wat betreft het niveau van participeren gaan we uit van raadplegen 

(we zullen enkele scenario’s voorleggen) en adviseren (we maken graag gebruik van de inzichten, 

ervaringen, wensen en ideeën van de participanten). En waar mogelijk zetten we in op het samen 

produceren. Voor sommige onderdelen moet het college of de raad een besluit nemen na de participatie. 

Zo zal er een Programma van eisen voor de inrichting moeten worden vastgesteld. We geven dat bij de 

start van het proces aan.  

 

We starten medio mei met deze onderdelen van het participatieproces. In de eerder genoemde 

bijeenkomst op 20 april leggen we dit voor en kondigen we dit aan.  

 

Natuurlijk blijven we ook bij deze onderwerpen betrokkenen informeren over de stand van zaken en de 

resultaten van het participatieproces. Dat doen we conform het gestelde in het communicatieplan 

Oldenhove. Waar gewenst vullen we dit aan met de organisatie van informatiebijeenkomsten.  

  

B. Participatie sociale aspecten    

 

De ruimte voor participatie is met betrekking tot de sociale aspecten van het project relatief groot. Met 

organisaties, omwonenden en andere betrokkenen gaan we aan de slag met de invulling van 

verschillende onderwerpen die kunnen bijdragen aan een fijne gezamenlijke leefomgeving, ontmoeten 

en contact.  

 

B1 Participeren in de vorm van informeren 

 

Ook dit onderdeel kent onderwerpen waar de participatie uitsluitend bestaat uit informeren. Dit betreft 

bijvoorbeeld de keuze voor samenstelling van de gehuisveste doelgroepen. En de wettelijke verplichte 

inzet op het vlak van inburgering.  

 

Gelet op het belang van transparantie in het proces en in het kader van het managen van de 

verwachtingen, is het van belang helder aan te geven dat voor deze onderdelen uitsluitend informatie 

wordt verstrekt. Er vindt geen participatie in andere vorm plaats. Het informeren van betrokkenen vindt 

plaats via de inzet van communicatiemiddelen, zoals de website en e-nieuwsbrieven. 
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B2 Participeren in de vorm van raadplegen, adviseren en coproduceren 

 

Voor een aantal onderwerpen is sprake van een ruimer participatieproces dan uitsluitend informeren. In 

die gevallen is er sprake van te maken keuzes. Gedacht kan worden aan de volgende (deels elkaar 

overlappende) onderwerpen.      

 

 Aanvullende activiteiten gericht op inburgering van statushouders 

 

De Wet inburgering geeft gemeenten de opdracht om (onder andere) statushouders zo snel 

mogelijk te laten inburgeren via met name taalontwikkeling en werk of dagbesteding.  

 Naast het hiervoor ingekochte professionele aanbod zijn er diverse andere activiteiten mogelijk 

 die kunnen bijdragen aan een snelle inburgering van statushouders. Bijvoorbeeld activiteiten 

 die de Nederlandse taalvaardigheid kunnen versnellen. 

   

 Activiteiten gericht op ontmoeting tussen bewoners van Oldenhove onderling én tussen 

bewoners van Oldenhove en omwonenden 

 

Welke activiteiten kunnen bijdragen aan het realiseren van een plezierige woonomgeving, 

waarin men elkaar ontmoet, gezamenlijk activiteiten uitvoert en oog voor elkaar heeft?   

 

 Aanvullend aanbod aan voorzieningen gericht op bewoners van Oldenhove én omwonenden 

Zijn er voorzieningen die op dit moment in de buurt gemist worden?  

 

 Inzet van vrijwilligers 

Welke activiteiten kunnen worden uitgevoerd door vrijwilligers? Waar is professionele inzet voor 

nodig?  

 

 Coördinatie van de activiteiten 

Hoe vindt de coördinatie van de activiteiten plaats? 

 

Voor genoemde onderwerpen geldt dat de uitvoering  

 plaatsvindt binnen wettelijke eisen en verplichtingen; en 

 binnen het beschikbare budget; en 

 gericht is op de genoemde groepen; en  

 voldoende draagvlak heeft; en 

 haalbaar is.  

 

We gaan de komende maand na welke organisaties en/of personen aan (de onderdelen van) dit  

participatieproces deelnemen. En in welke rollen. We zorgen ervoor dat per onderwerp de juiste 

organisaties en personen bij de participatie worden betrokken. Voor wat betreft het niveau van 

participeren gaan we uit van in ieder geval raadplegen en adviseren. De genoemde onderwerpen bieden 

tevens ruimte voor het samen produceren. We kijken tevens naar de mogelijke vormen waarin we het 

participatieproces gaan uitvoeren. Het kan zijn dat voor sommige onderwerpen bestuurlijke 

besluitvorming vereist is. We geven dat bij de start van het proces aan. Tot slot: in de loop van het traject 

kunnen onderwerpen worden toegevoegd. Bovenstaande opsomming is niet limitatief.  

 

We starten in de derde week van mei met dit onderdeel van het participatieproces. Op dat moment is 

er meer zicht op het daadwerkelijke moment van inhuizen van de nieuwe bewoners van Oldenhove. En 
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is ook helder welke andere doelgroepen in Oldenhove gehuisvest zullen worden. In de eerder 

genoemde bijeenkomst op 20 april leggen we dit voor en kondigen we dit aan.  

 

Ook voor deze onderwerpen geldt dat we betrokkenen informeren over de stand van zaken en de 

resultaten van het participatieproces. Dat doen we conform het gestelde in het communicatieplan 

Oldenhove. 

 

3 SCHEMA BETROKKENEN EN ROLLEN 

 

In het volgende schema treft u de mogelijke deelnemers voor de verschillende participatieonderdelen 

aan. En de rollen die een ieder vervult. Dit betreft geen limitatieve opsomming.  

  

 
Wie gaan we betrekken? Welke rol hebben deze personen/organisaties 

 
Betrokken bij welk onderdeel? 

Gemeente Bloemendaal Proceseigenaar  Alle onderdelen 

Omwonenden Worden geraadpleegd 
Op onderdelen mogelijk coproducent 

A2 en B2  

Bewoners Overveen Worden geraadpleegd, maar minder intensief 
dan direct omwonenden 

A2 en B2 

Buurtvereniging Overveen Adviseur 
Op onderdelen mogelijk coproducent 

A2 en B2 

Comité Zorgzame Overveners 
Comité Bezorgde Overveners 

Worden geraadpleegd 
Op onderdelen mogelijk coproducent 

A2 en B2 

Vluchtelingenwerk Nederland Adviseur A2 en B2 

Welzijnswerk Bloemendaal 
(dorpscoördinatoren) 

Adviseur A2 en B2 

Organisaties gericht op voorzieningen- 
en activiteitenaanbod 

Adviseur A2 en B2 

Organisaties overige te huisvesten 
doelgroepen 

Adviseur A2 en B2 

Politie en Handhaving Adviseur A2 

Statushouders Dennenheuvel  Worden geraadpleegd A2 en B2 

Huismeesters Dennenheuvel Worden geraadpleegd A2 en B2 

Wmo-raad Worden geïnformeerd Alle onderdelen 

Bewoners gemeente Bloemendaal Worden geïnformeerd Alle onderdelen 
 

Wethouder Sociaal Domein Beslisser Alle onderdelen 

College/raad  Beslisser Alle onderdelen 

 


