
Gemeente Bloemendaal 
T.a.v. de raadsleden 
Postbus 201 
2050 AE  Overveen. 
 
 Overveen, 14 september 2020. 
 
 
Geachte leden van de raad van de gemeente Bloemendaal, 
 
Op 19 augustus jl. ontvingen wij van de Stichting Blekersveld Groen een flyer betreffende 
uw plannen tot het realiseren van 60 "tijdelijke woningen" op het Blekersveld. Het zou dan 
gaan om 30 woningen voor 40 statushouders en om 30 woningen voor urgent 
woningzoekenden. 
Onze verbazing was zeer groot, omdat wij tot het moment van deze flyer niets vernomen 
hebben over deze plannen. 
 
Wij hebben dan ook een aantal punten welke wij graag onder uw aandacht willen brengen: 
 

- Waarom zijn de omwonenden niet eerder geïnformeerd over deze aangelegenheid? 
Dit, terwijl omwonenden van de overige optionele locaties wél de gelegenheid 
hebben gehad tot inspraak c.q. het stellen van vragen. 

 
- Op de locatie Zomerzorgerlaan zou men direct kunnen beginnen met de bouw van 

de “tijdelijke woningen” aangezien aldaar de infrastructuur reeds grotendeels 
aanwezig is; deze is namelijk aangelegd voor de tijdelijke Bos en Duinschool. 
Bovendien is deze bodem niet vervuild, zodat de “tijdelijke woningen” vóór het 
einde van dit jaar gerealiseerd kunnen worden. 
 

- Bij brief d.d. 29 april 2020 heeft het college van Burgemeester en Wethouders van 
de gemeente Bloemendaal de toezegging gedaan, dat er geen tijdelijke huisvesting 
komt  op de locatie Blekersveld 

 
- De locatie Blekersveld is om meerdere redenen ongeschikt: de vervuilde bodem, de 

onveilige verkeerssituatie, het feit dat dit gedeelte van Overveen gaat lijken op 
“het afvoerputje van Bloemendaal” waar niet alleen een kamp en sociale 
woningbouw maar ook straks statushouders worden geplaatst. Dit is vragen om 
problemen! 
 

Voorts willen wij niet inhoudelijk ingaan op de plannen omtrent de bouw, omdat wij u 
willen adviseren om deze plannen te herzien en een andere locatie in Bloemendaal aan te 
wijzen voor de bouw van bovengenoemde 60 woningen. 
 
Helaas hebben de door ons bezochte informatieavonden op het gemeentehuis in Overveen 
meer vragen opgeworpen dan antwoorden gecreëerd.  
Het niet beantwoorden van de vele vragen van de aanwezigen leek tot een kunst te zijn 
verheven. Ongelooflijk hoe de twee aanwezige wethouders zich constant verschuilden 
achter de gemeenteraad en geen eigen opinie leken te hebben over de situatie. Bovendien 
werden vele vragen niet beantwoord en was er totaal geen transparantie over de situatie.  
Daarnaast is het bijzonder vreemd, dat beide wethouders, mevrouw S. de Roy van 
Zuydewijn en de heer H. Wijkhuisen niet woonachtig zijn in de gemeente Bloemendaal. 
 



In beginsel dient namelijk de wethouder in de gemeente te wonen waar hij of 
zij wethouder is. De gemeenteraad kan echter voor de duur van een jaar ontheffing 
verlenen van het vereiste van ingezetenschap. Mevrouw De Roy van Zuydewijn is reeds 
sinds 2018 wethouder van de gemeente Bloemendaal en is woonachtig in Amsterdam-Zuid. 
Zij is – blijkens haar antwoorden op diverse vragen – geenszins op de hoogte van de situatie 
op en rondom het Blekersveld. 
De heer Wijkhuisen is ook sinds 2018 wethouder van de gemeente Bloemendaal en woont in 

Velsen. Uit zijn antwoorden bleek tevens dat hij niet op de hoogte is van de situatie 

rondom het Blekersveld. 

De informatieavond op 7 september jl. werd bezocht door plusminus 20 belangstellenden; 

dit betekende, dat de ruimte welke hiervoor was ingericht, slechts voor de helft bezet 

was. 

Echter, een aantal personen – waaronder twee bestuursleden van de Stichting Blekersveld 

Groen – werd de toegang ontzegd om onduidelijke redenen. Bizar dat dit in een 

democratie mogelijk is. 

Anderzijds is het in een democratie ook mogelijk om gerechtelijke stappen te ondernemen 

in een situatie zoals hierboven omschreven, hetgeen zeker zal gebeuren wanneer de 

gemeenteraad bij haar beslissing blijft. 

Concluderend dienen wij bij deze bezwaar in tegen de door de gemeenteraad van 

Bloemendaal genomen beslissing betreffende de bouw van 60 woningen op de locatie 

Blekersveld. 

In afwachting van uw antwoord, verblijven wij, 

Hoogachtend, 

 


