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Geacht College, geachte wethouder 

  

Gisteravond deelde de wethouder mede dat het Blekersveld al een tijd op de shortlist van het 

college stond om aangewezen te worden voor tijdelijke huisvesting voor statushouders. 

  

Ik vroeg de wethouder hoe dat te rijmen is met de toezegging per brief van 29 april 2020 van 

het College aan de omwonenden van het Blekersveld, waarin nadrukkelijk staat dat de locatie 

Blekersveld ongeschikt is bevonden voor tijdelijke huisvesting en voorts niet langer 

beschikbaar te houden voor onderzoek voor tijdelijke huisvesting, hetgeen niet anders te lezen 

is dan een toezegging aan de omwonenden.  

  

Voorts stelt het College in die brief dat als de gemeenteraad voor een andere oplossing kiest, 

waarbij Blekersveld alsnog in beeld komt, u dat natuurlijk aan de omwonenden laat weten. 

  

Gezien het amendement van GroenLinks, zoals dat gepubliceerd is, is nadrukkelijk het 

Blekersveld doorgestreept en daarmee geen onderdeel meer van het amendement en derhalve 

ook geen keuze van de Raad voor een oplossing  is waarbij het Blekersveld alsnog in beeld 

komt. 

  

De eerste vraag aan u is, acht de wethouder  zichzelf nog wel geloofwaardig tegenover deze 

omwonenden als de wethouder / het college aan de ene kant deze brief stuurt met deze 

toezeggingen, voorts aan de commissie gisteravond mede deelt dat het Blekersveld al een tijd 

op de shortlist van het college staat om aangewezen te worden  en tegelijkertijd naar 

omwonenden en de Commissie verklaard dat in het amendement staat dat het college / de 

wethouder volledig vrij en bevoegd bent / is om het Blekersveld aan te wijzen voor tijdelijke 

huisvesting? 

  

Nu weet ik wel dat deze wethouder van zichzelf vindt dat zij – ook nog steeds - geloofwaardig 

is, dat zal het college ook wel bevestigen, maar dat is gezien de reactie van de omwonenden 

via hun advocaat bij brief d.d. 2 september jl, gericht aan de Raad, niet meer zo van belang 

want het gaat niet zozeer om of het college dan wel de wethouder zichzelf nog geloofwaardig 

acht, maar of de bewoners – in ieder geval van – het Blekersveld het college / de wethouder 

nog wel op dit punt geloofwaardig achten. 

  

Een van de belangrijkste punten van het college zou namelijk moeten zijn het verkrijgen van 

draagvlak en dat wordt meestal niet gedaan door het opwekken van geschillen, diepe 

meningsverschillen, verontwaardiging en het zich niet houden aan toezeggingen. 

  

Feelings are facts: Hoe denkt het College dit vertrouwen te kunnen herstellen, mede nu de 

wethouder gisteravond heeft uitgelegd wat zij onder participatie verstaat, waarvan 

nadrukkelijk in het amendement is bepaald dat dat moet gaan gebeuren, en daarbij heeft 

aangegeven dat dat slechts een informatief – dus eenzijdig - karakter heeft. 



  

Gaarne ontvang ik op korte termijn uw antwoorden hierop. 

  

Met vriendelijke groet 

  

Leonard Heukels 

  

Fractievoorzitter Liberaal Bloemendaal 
 


