
Geachte Gemeenteraadsleden, 

 

Twee jaar geleden hebben wij ons gezinshuis in Overveen gekocht. Hier is een zorgvuldig 

selectietraject aan vooraf gegaan waarbij veiligheid, kind vriendelijkheid en de nabijheid van 

scholen voorop stonden. Helaas is aan het gevoel van veiligheid abrupt een einde gekomen 

door de manier waarop een gedeelte van de Gemeente van Bloemendaal met de 'casus' 

plaatsing statushouders omgaat. Voor ons gevoel staat onzorgvuldigheid centraal en wij 

krijgen daarbij sterk het gevoel dat er verschillende soorten buurten zijn binnen de gemeente 

Bloemendaal met, een voor een aantal leden van de gemeente, verschillend soort belang. 

Dus niet alleen aan ons gevoel van veiligheid is een einde gekomen maar ook aan het 

gevoel dat deze plek passend is bij de normen en waarden die wij belangrijk achten, lijkt 

hierbij een einde gekomen. 

 

Bij het lezen van verschillende stukken zijn mij een aantal zaken opgevallen: 

 

a. In de argumentatie van het voorgesteld besluit aan de gemeenteraad van november 2019 

(spoedhuisvesting van statushouders en andere woningzoekende in Bloemendaal) wordt 

benoemd dat er een gedifferentieerde mix moet ontstaan wat integratie ten goede komt. De 

meest recente plannen passen hier niet bij. Want hierbij wilt de Gemeente extra sociale 

woningbouw en statushouders toevoegen aan een locatie waarbij vrijwel alle sociale 

woningbouw van Overveen en een woonwagenkamp is gesitueerd. Ik vind het onbegrijpelijk 

dat het plaatsen van de statushouders op één plek en vooral een kwetsbare plek als deze 

binnen de Gemeente Bloemendaal als optie wordt overwogen. 

 

b. In het voorgesteld besluit aan de gemeenteraad van november 2019 (spoedhuisvesting 

van statushouders en andere woningzoekende in Bloemendaal) wordt gesproken over 

huisvesting voor een periode van 5 tot 15 jaar. Dit maakt dat er dus geen reden is dat 

bepaalde locaties afvallen omdat die om onduidelijke reden maximaal 5 jaar beschikbaar 

zijn. Naast periode wordt financiën ook als reden genoemd waarom <10 jaar geen optie is, 

uit de gespreksverslagen en de bewonersbijeenkomst maak ik op dat deze uitspraak slechts 

gebaseerd is op aannames. Ik vind het een uiterst zorgelijke zaak dat de gemeente blijkbaar 

beslissingen neemt op basis van aannames.  

c. In de woonvisie 2018-2022 wordt een participatieplan en de daarbij behorende 

onderliggende documentatie besproken. Ook in de notitie van de gemeenteraad van 

december 2019 wordt dit benoemd. Het verbaasd mij dan ook zeer dat deze stap bij de optie 

blekersveld totaal lijkt overgeslagen te zijn.  

 

d: Op de bewonersavond wordt gesteld dat het 'de eer te na is om statushouders niet te 

kunnen plaatsen binnen gegeven tijd'. Los van het feit dat ik een dergelijke opmerking niet 

vind passen vraag ik mij af wat hoe dit dan gezien wordt. Want wat gaat het verhaal achteraf 

zijn; dat de beslissing van het centraliseren van vrijwel alle sociale huur, woonwagenkamp 

en statushouders het leefklimaat van alle betrokken niet bevorderd? Het lijkt mij dat de 

gemeente wilt gaan voor kwaliteit waarin gekeken wordt naar meerdere zaken zoals 

integratie en leefklimaat van alle betrokkenen. Passend bij de woonvisie 2018-2020 van de 

gemeente zelf. Ik ga ervan uit dat de gemeente Bloemendaal in staat is om kwaliteit boven 

kwantiteit te stellen.  

 

e. In de woonvisie 2018-2022 wordt gesteld dat 36% van de sociale huurwoningen in de 

plaats Bloemendaal wordt bewoond door bewoners die daar gezien het inkomen geen recht 

op hebben. Hier wordt ook gesproken over bebouwing van luxere segment huurwoningen 

voor deze groep. Lijkt mij een kans om dit mee te nemen als deelplan waarbij 30% van de 

statushouders geplaatst kunnen worden in bestaande sociale huurwoningen. Wat de 



integratie van de statushouders bevorderd en tevens een ander vraagstuk binnen de 

Gemeente Bloemendaal kan vergemakkelijken. Ik kan mij voorstellen dat er meerdere 

vraagstukken bij de Gemeente liggen die gezamenlijk juist een kans kunnen zijn bij een 

vraagstuk als plaatsing van statushouders. In het voorgesteld besluit van november 2019 

wordt ook gesproken over dat de gemeente moet zoeken naar een mix van oplossingen. De 

mix van oplossingen vind ik niet passen bij de huidige plannen waarbij een kwetsbare groep 

aan een kwetsbare locatie wordt toegevoegd. 

Ik wil aangeven dat ik erken dat de casus plaatsing statushouders complex is. Maar de 

manier waarop naar oplossingen wordt gezocht door de gemeente vind ik te makkelijk. Ik 

vind de laatste oplossing niet aansluiten bij het gemeentelijke beleid zoals o.a. de woonvisie 

2018-2022 maar ook de eerdere besluiten van de gemeente. Ik ga ervan uit dat de 

gemeente inziet dat dit plan niet duurzaam is en niet bijdraagt aan een prettig woon- en 

leefklimaat voor alle betrokkenen. 

 

Als inwoner van Overveen hebben wij uiterst zorgvuldig voor deze plek gekozen. Wij gaan er 

dan ook vanuit dat de gemeente uiterst zorgvuldig met onze veiligheid en prettige 

leefomgeving omgaat. Waarbij een spreiding van de plaatsing van de statushouders binnen 

de Gemeente Bloemendaal een gegeven wordt en dat er oplossingen worden gezocht wat 

gebaseerd is op het eerder vooropgesteld beleid, gedegen (wetenschappelijk) onderzoek en 

participatietrajectEN. Want ik ben ervan overtuigd dat alleen dan de plaatsing van 

statushouders binnen de Gemeente Bloemendaal voor alle betrokkenen (dus zowel de buurt, 

ondernemers en statushouders) duurzaam, succesvol en prettig kan verlopen. 

 

Groet van een zeer bezorgde moeder van een jong gezin. Die de verontwaardiging en 

teleurstelling van de huidige gang van zaken graag wil ombuigen naar bewondering voor het 

duurzame oplossingsvermogen van de Gemeente Bloemendaal 

 

 

 


