
Geachte leden van de gemeenteraad, 

 

Onlangs vernam ik dat er een plan is om tijdelijke woningen voor statushouders te realiseren. Een 

van de opties qua locatie zou het voetbalveldje naast de cricket bij de rotonde Zomerzorgerlaan zijn.  

Ik breng u graag op de hoogte van wat dit plan met mij doet. 

Wij zijn ongeveer 15 jaar geleden vanuit Overveen naar de Lage Duin en Daalseweg in Bloemendaal 

verhuisd omdat het hier heerlijk rustig is en de wijk ruim is opgezet.  

Rust en ruimte zijn voor mij doorslaggevend in de keuze van de plek waar ik graag wil wonen. 

Er is de afgelopen jaren wel wat veranderd op dit vlak (een overvol zomerprogramma Caprera met 

veel geluid, veel evenementen in de buurt etc). Misschien niet helemaal mijn keuze maar misschien 

binnen de grenzen van dat dingen kunnen veranderen. 

Maar dit plan is van een andere orde van grootte. 

Alleen al door het plan (laat staan de uiteindelijke keuze voor deze optie of nog erger de realisering) 

is er van de ene op de andere dag twijfel gezaaid of ik hier nog wel zou willen wonen in de toekomst. 

Van de ene op de andere dag ben ik met mijn vrouw op Funda aan het kijken terwijl we vorige week 

nog gewoon hier oud wilden worden. 

Voor mij is de gemeente totaal onbetrouwbaar als er volledig afwijkend van bestemmingsplannen 

dusdanig aan het karakter van een wijk gesleuteld kan worden. 

Ik had dit op geen enkele manier aan kunnen zien komen of er rekening mee kunnen houden in de 

keuze die ik heb gemaakt voor mijn woonplek.  

Dit soort plannen maken mij onzeker en angstig en hebben dingen die wij dachten zeker te weten 

onzeker gemaakt. 

 

Ik kies ervoor om argumenten waarom het ook nog een slecht plan is verder aan vele anderen die 

het met mij eens zullen zijn over te laten. Ik laat het bij het gevoel dat het bij mij oproept. 

 

Ik hoop dat u deze onzekerheid snel weg kan nemen door mij te berichten dat deze optie van de 

baan is. 

 


