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De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 28 oktober 2015,

Kennis genomen hebbende van:
het raadsvoorstel tot het nemen van een principeverzoek over de ruimtelijke herontwikkeling van
verzorgingshuis Oldenhove in Overveen, door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld
op 28 juli 2015;

Overwegende dat:

1. er onder de omwonenden van Oldenhove – de buurtbewoners – veel onrust bestaat over het
verwachte uiterlijk en volume van 'Nieuw Oldenhove'
2. er onder de omwonenden van Oldenhove – de buurtbewoners – tot op dit moment veel onvrede
is over de communicatie met en participatie van omwonenden inzake 'Nieuw Oldenhove'
3. het college in zijn collegebrief d.d. 9 oktober 2015 inzake herontwikkeling Oldenhove opmerkt dat
als de gemeenteraad het voorliggende raadsvoorstel vaststelt dan voor het college de
mogelijkheid ontstaat om de regie ter hand te nemen in de wijze van communiceren en tevens
aangeeft wat zij daar dan meer concreet onder verstaat.
4. er op het gebied van communicatie en participatie wellicht nog meer mogelijk is dan hetgeen
wordt voorgesteld.
5. er positieve ervaringen zijn opgedaan met het actief betrekken van omwonenden van het
Marinehospitaalterrein – c.q. de buurtbewoners – bij de uitwerking van de plannen voor het
project Vijverpark.
6. Door het meer en beter betrekken van omwonenden/buurtbewoners bij het project 'Nieuw
Oldenhove' – in lijn met hetgeen is gebeurd bij ontwikkeling Vijverpark – vertragingen - die,
behalve tijd ook geld kosten – wellicht kunnen worden voorkomen.
Verzoekt het college
een soortgelijk participatietraject als bij het project Vijverpark voor het project 'Nieuw Oldenhove' te
initiëren en faciliteren, zodat de omwonenden van Oldenhove zich beter gehoord en betrokken weten bij
de planvorming, opdat er dan een voor alle belanghebbenden mooi plan en resultaat tot stand komt.
En gaat over tot de orde van de dag
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