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Eind september 2019 ontving u een brief van de gemeente dat het nog minstens een jaar zou duren 

voordat de bouwontwikkelingen op landgoed Dennenheuvel zouden starten. Om humanitaire redenen 

werd de tijdelijke huisvesting voor economisch dakloze gezinnen voortgezet. Op 28 januari 2021 is het 

bestemmingsplan Dennenheuvel 2020 vastgesteld dat ter visie wordt gelegd. Indien er geen beroep 

wordt ingesteld, is het bestemmingsplan in april 2021 onherroepelijk. Indien wel beroep wordt ingesteld, 

wordt dit behandeld door de Raad van State. Een uitspraak wordt dan niet eerder verwacht dan 

december 2021. Met de eigenaar is afgesproken dat Dennenheuvel in ieder geval gedurende dit hele jaar 

beschikbaar is voor de huidige bewoners. Ook wordt een deel van de vrije woonunits toegewezen aan 

statushouders. De gemeenteraad heeft hier op 12 november 2020 mee ingestemd. In deze brief leest u 

meer over de huisvesting van statushouders in Dennenheuvel.  

Woonunits beschikbaar als tijdelijke huisvesting voor statushouders 

De tijdelijke bewoners van Dennenheuvel stromen door naar een eigen woning. Hierdoor komen er soms 

woonunits vrij. Daarnaast stopt het contract met de gemeente Amsterdam op 31 maart 2021, waarmee 

naar verwachting ongeveer 30 woonunits vrijkomen. Deze woonunits worden toegewezen aan 

statushouders die al lange tijd wachten op een woning in Bloemendaal.  

Iedere gemeente is verplicht om jaarlijks een door het Rijk vastgesteld aantal statushouders te 

huisvesten. De gemeente Bloemendaal doet dat op verschillende manieren, door bijvoorbeeld samen te 

werken met corporaties die woningen beschikbaar stellen en door tijdelijke nieuwbouw te realiseren. 

Door onder meer de schaarse ruimte in de gemeente blijft het aantal beschikbare woningen achter bij de 

opgave voor het huisvesten van onder andere statushouders. Met het vrijkomen van de woonunits op 

landgoed Dennenheuvel krijgt een deel van de statushouders hier  tijdelijke huisvesting. 
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Statushouders worden begeleid 

De huismeesters, Villex en Vluchtelingenwerk begeleiden de statushouders die op Dennenheuvel wonen 

in het opbouwen van hun leven in de Bloemendaalse samenleving.  

Alle bewoners zorgen voor een leefbaar, rustig en schoon gebouw 

Landgoed Dennenheuvel bestaat uit 75 woonunits. Momenteel worden de woonunits verhuurd aan 

economisch dakloze gezinnen uit Bloemendaal, Heemstede, Haarlem, Velsen en Amsterdam. De overige 

huishoudens bestaan uit de huismeesters en Villex-bewoners. Villex-bewoners zijn 

eenpersoonshuishoudens die ervoor kiezen tijdelijk anti-kraak te wonen. Alle bewoners hebben 

gezamenlijk de opdracht ervoor te zorgen dat landgoed Dennenheuvel leefbaar, rustig en schoon blijft. 

Graag nodigen wij u uit voor een bewonersavond 

Hoewel u eerder van ons het bericht heeft ontvangen dat op Dennenheuvel geen statushouders meer 

zouden worden gehuisvest, noodzaken de huidige omstandigheden ons toch om hierop terug te 

komen. Met het collegebesluit en de steun van de gemeenteraad om Dennenheuvel weer in gebruik te 

nemen voor het huisvesten van statushouders, zullen vanaf begin maart de eerste statushouders hun 

intrek gaan nemen op Dennenheuvel.   

Om u nader te informeren en u de gelegenheid te geven om vragen te stellen, gaan wij graag met u in 

gesprek tijdens een digitale bewonersavond. Die vindt plaats op donderdag 25 februari van 19.30 tot 

21.00 uur. U kunt zich hiervoor aanmelden via dennenheuvel@bloemendaal.nl. Via de mail ontvangt u 

dan een link voor de bijeenkomst.  

Bel of mail gerust als u vragen heeft 

Wij verwachten dat er voor u en uw omgeving niet veel verandert. Vanzelfsprekend blijft de gemeente 

de veiligheid en de leefbaarheid in en om landgoed Dennenheuvel goed in de gaten houden.  

Heeft u vragen of zorgen, dan kunt u contact opnemen met Tsjalline Boorsma, beleidsmedewerker 

huisvesting statushouders, gemeente Bloemendaal via telefoonnummer 06 1805 1314 of via mailadres 

dennenheuvel@bloemendaal.nl. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Susanne de Roy van Zuidewijn – Rive 

Wethouder Sociaal Domein 
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