
Geachte raadsleden en college van B&W 

  

Op 13 februari zijn wij aanwezig geweest bij het inloopspreekuur van 09:00 tot 10:00 betreffende het 

onderzoek plaatsing tijdelijke woningen. Wij kunnen niet benadrukken hoe erg wij geschrokken zijn. 

Een gesprek met wethouder De Roy van Zuydewijn - Rive gaf ons de indruk dat er geenszins sprake is 

van een onderzoek, eerder van een voldongen feit en dat er niet naar de burger wordt geluisterd. 

Onze indruk is dat de wethouder per sé de Zomerzorgerlaan erdoorheen wil drukken. Het feit dat de 

wethouder praktisch alleen met de groep Zomerzorgerlaan heeft gesproken, spreekt boekdelen 

(andere groep was West. Randweg). Dit hele proces klopt niet en de raad kan hier niet mee akkoord 

gaan.  

  

Het gesprek met haar geeft alleen maar meer redenen tot zorg, enkele voorbeelden/antwoorden: 

  

• Op vragen betreffende de keuze van de twee locaties is het antwoord dat deze voldoen aan 

de door de raad gestelde eisen. Waarom wordt niet onderbouwd, net zoals dat ook niet wordt 

gedaan in het Plan van Aanpak. Hoe ze tot deze locaties is gekomen is volkomen onduidelijk. 

Waarom anderen niet voldoen ook niet. Plusjes en minnetjes volstaat niet op dit niveau (zie bijlage VI 

en V van het Plan van Aanpak). Dit geeft de indruk van willekeur! Bijvoorbeeld, als er sprake is van 

parkeerdrukte bij de locatie parkeerterrein gemeentehuis dan is dat helemaal het geval bij de 

Zomerzorgerlaan? Hierop kregen wij geen antwoord. 

  

• Betreffende verdere vragen, verwijst de wethouder steevast dat wij de raadsleden moeten 

benaderen. Immers zij beslissen en gaan hierover volgens haar. Dat zij dit plan indient speelt 

kennelijk geen rol. Zij neemt geen verantwoordelijkheid voor het indienen hiervan en verschuilt zich 

achter de raadsleden. 

  

• Verder stelt ze dat de inwoners vooral suggesties moeten doen en vragen moeten indienen. 

Meedenken over alternatieve locaties wordt gewaardeerd. Hoe hypocriet! De inwoners zijn op geen 

enkele wijze gekend in dit plan van de wethouder. Zelfs de brief om de burger hierover te informeren 

(en ook het inloopspreekuur) is naar een beperkt aantal inwoners gestuurd. Notabene de bewoners 

aan de Zomerzorgerlaan aan de kant van Hockey Club Bloemendaal hebben geen brief gekregen. De 

hele buurt daarachter ook niet. En zelfs Hockey Club Bloemendaal is niet geïnformeerd! Als antwoord 

krijg je dan dat ze 315 brieven gestuurd hebben, “dat vonden we al veel”! De reacties van de 

deelnemers bij het inloopspreekuur waren dan ook vol ongeloof dat de burger zo laat is 

geïnformeerd en niet mee heeft mogen denken.  

  

• Op de vraag hoe tijdelijk dit allemaal eigenlijk is, volgt een summier antwoord. Flexwoningen 

kunnen voor maximaal 10 jaar en voor 5 jaar worden verlengd. 15 jaar! Flex is dus semi-permanent 

geworden. Maar hierover verder geen duidelijkheid en geen verantwoording. 

  



• Eerder gedane toezeggingen aan bewoners vanwege plaatsing van tijdelijke noodlokalen op 

het veldje waren niet bekend bij de wethouder. 

  

• Een oplossing via de woningbouwcorporaties wordt niet toegelicht. Kan niet. 

 

Mocht het inloopspreekuur gericht zijn om zorgen weg te halen of duidelijkheid te scheppen, bij ons 

heeft het een averechts effect gehad. Hierbij willen we nogmaals onze ernstige zorg delen over hoe 

deze wethouder dit heeft aangepakt. Het kan niet zo zijn dat er voor een volkomen ongeschikte 

locatie wordt gekozen, zonder rekening te houden met wet en regelgeving, procedures, termijnen, 

de informatieplicht en inspraak van de burgers. Deze aanpak is gehaast, onduidelijk, heeft geen 

onderbouwing, kent geen draagvlak en biedt geen structurele oplossing. Het volgend college zal dit 

weer moeten oppakken. Verder staat deze oplossing niet in verhouding tot het probleem. De 

oplossing zit hem in gebruik maken van de bestaande voorraad, samenspraak met de 

woningbouwcorporaties en samenspraak met de burger. 

  

  

 

 

 


