
Geachte gemeente Bloemendaal, 

 

Ik wil laten weten dat er veel onrust is ontstaan door de gang van zaken omtrent de komst van 

de tijdelijke woningbouw voor statushouders bij het Blekersveld. 

Eerdere locaties zijn afgewezen om pietluttige redenen en nu is er gekozen voor een locatie 

die: 

- reeds te druk is; 

- zodanig verontreinigd is Dat de bewoners nooit van het mooie stukje natuur mochten 

genieten, maar waar mensen nu wel mogen wonen; 

- omdat het tijdelijke woningbouw is, de enorm en absurd hoge kosten voor het saneren nu 

voor rekening van de gemeente komt en dus van alle bewoners; 

- voorrang biedt aan mensen van buiten de regio boven urgent woningzoekende; 

- nooit middels een democratische manier is gekozen, het wordt omwonende door de strot 

geduwd; 

- al veel sociale woningbouw heeft en met de komst van nog meer sociale woningbouw niet 

meer aantrekkelijk is voor de koopappartementen. Bewoners vrezen voor nadelige invloed op 

de waarde van de woningen rondom Blekersveld; 

 

Bewoners zijn niet betrokken bij de keuze voor de locatie. Eerdere locaties zijn afgewezen 

omdat er tegen geprotesteerd werd. Wij hebben die kans bij de gekozen locatie niet gekregen. 

Daarbij hebben we geen informatie over de mensen die er komen. Deze doorgaans zeer 

getraumatiseerde personen komen in een grote groep hier wonen. Het integreren in de buurt 

zal hierdoor moeizaam gaan. Waarom spreiden jullie de groep niet? Dat laat in andere delen 

van het land ook meer succes zien. Plus dat door de trauma’s van deze mensen en de slechte 
ervaringen met getraumatiseerde statushouders waar je veel over hoort in het nieuws, mensen 

in de buurt oprecht vrezen voor hun veiligheid.  

 

Dit alles was toch anders overgekomen als de buurt betrokken was in plaats van stiekem te 

worden opgezadeld met jullie probleem. Want de provincie dwingt de gemeente misschien 

om spoedig opvang te bieden, maar over de locatie heeft de provincie weinig over te zeggen. 

 

Verder is het ook belachelijk dat bewoners worden geweerd bij de informatiebijeenkomst. 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 


