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Betreft: voorgenomen plaatsing 50 containerwoningen op het sportveld aan de Zomerzorgerlaan

Geacht College, geachte raadleden,

Mijn partner en ik hebben L2 novembe r 2019 de woning gekocht aan de Zomerzorgerlaan 5 teBloemendaal en op 17 decembe r 2oL9 aan een aannemer opdracht verstrekt uoorã"n omvangrijkeverbouwing van die woning. Bij de aankoop zijn wij afgegaan op de bestemming van het betreffendeveldje: sport.

Groot was dan ook onze verbazing en teleurstellíng toen wij via onze verkopers vernamen van debrief van 31 januari jl', waarin het college het voornemen bekend maakt om 50 woonunits voor eenperiode van 10 jaar op het sportveldje te plaatsen. Het gaat ons daarbíj niet alleen om de feitelijkewijziging van het gebruik van het veldje, maar ook om oã omvang van het plan. 50 woningen voor tenminste L00 personen staat in geen verhouding tot de ruimtelijkeîrdening van de rest van het wijkje.Helaas blijkt het bestemmingsplan de komende 10 jaar in 
"lL 

g"url de facio buiten werkíng tekunnen worden gesteld met een beroep op de Kruimetregetin"g. r" kil;;;;i;ri;", inmiddetsechter al onherroepelijk.

Bij ons bezoek aan het inloopspreekuur op 13 februarijl. bleek dat de verantwoordelijk wethoudereen voorkeur heeft voor deze locatie boven andere locãties, met name omdat de grond reedseigendom is van de gemeente en omdat er al leidingen in dá grond tigg"n. Andere locaties zoudenminder geschikt zijn omdat er dan kennerijk zaken moet word"en g"or.n met eenprojectontwikkelaar' Dat plaatsing van de containerwoningen op-tret sportveldje zowel in strijd ismet het bestemmingsplan als met gewekte verwachting"n ¿.t het karakter van het sportveldbehouden zou blijven,.heeft klaarblijkelijk geen rol gespeeld bij de aanwijzing van dit terrein als"zeer geschikte tocatie"' oe wethouder låaiz¡cn kennelijk uoorål leiden door economische motievenen maakt andere belangen (zoals een openbare sport accommodatie, het karakter van de buurt, denatuur en de verkeersveiligheid) daaraan ondergeschikt.

Vooral met betrekking tot de economische afweging willen wij u erop wijzen dat wij aanspraak zullenmaken op genoegdoening van de gemeente voor deze ingree[ in de kwaliteit van onze toekomstigewoonomgeving' lndien wli op de hoogte waren geweest van de voornemens van de gemeentehadden wij deze woning nooit gekocht voor de Joor" on, op 2 maart a.s. te betalen prijs. wij stellende gemeente dan ook reeds nu aansprakelijk indien het voornemen tot uitvoering wordt gebracht(égalité devant les charges publiques). wij lunnen ons voorstellen dat wij niet de enige zijn die dewaardedaling van hun woning als gevolg van deze ontwikkeling of d" g"r""nte zullen verhalen,

Siri,iXiå'iï#: 
er al het juridisch mogelijke aan doen omie voorkomen dat de bebouwing

op basis van contacten met buurtgenoten weten wij dat de actiebereidheid onder de buurtbewonersgroot ís.



wij hopen dat u in het voorgaande aanleiding zult vlnden om ook alternatieve (en wellicht duurdere)
locaties in ogenschouw te nemen of een minder grootschalige opzet. wij hebben daarnaast
begrepen dat er ook nog tenminste één andere locatie (vanãen pro¡ectontwikkelaar) beschikbaar in
overveen, die niet genoemd wordt in uw plan van Aanpak. wij begrijpen dat de heer udaarover meer informatie heeft verstrekt.
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