
 
Aan de Raadsleden van de gemeente Bloemendaal 

23 mei 2022  

 

Betreft: aanvullende informatie voor de extra Raadsvergadering d.d. 24 mei 2022 

 

Geachte Raadsleden, 

 

Morgenavond vindt een extra Raadsvergadering plaats waar o.a. een motie voorligt over voortzetting 

van ons tijdelijke onderkomen op Eickendonck. Vandaag stuurde ik in reactie op een voorstel vanuit 

de gemeente een bericht dat ik bij u ook graag onder de aandacht breng voordat over de motie 

wordt gestemd.  

 

We zouden u willen vragen om ons in ieder geval meer tijd te gunnen zodat we niet op stel en sprong 

weg moeten want 1 juni is echt onmogelijk met ook nog het Hemelvaartweekend ertussen.  

Bovendien moeten wij nu heel snel beslissen over een mogelijke plek zonder de voorwaarden te 

kennen of zelfs maar een locatie bezocht te hebben.  

Begin mei hoorden wij van de beheerder dat we gewoon konden blijven zitten, ook als de Oekraïners 

zouden worden gehuisvest in het gebouw. Medio mei liet de beheerder ons via email weten dat we 

toch per 1 juni weg moeten. Dit brengt ons ernstig in de problemen, vooral gezien de kwetsbaarheid 

van de doelgroep.  

 

Voor ons is de huidige locatie, ook al is die tijdelijk, het beste. We hebben laten weten dat weer een 

andere tijdelijke locatie geen optie is omdat er geen sprake is van continuïteit en veiligheid. Dit is 

voor onze cliënten echt cruciaal. Ook nu sterven jonge mensen als gevolg van een eetstoornis en dit 

weekend hebben we afscheid moeten nemen van een jong meisje. Wij kunnen deze doelgroep niet 

van de ene naar de andere locatie blijven verplaatsen en zouden graag enige tijd krijgen om dit alles 

in goede banen te leiden.  

 

De start was zeer succesvol en we hebben nu een mooi team vrijwilligers. Binnen korte tijd hebben 

we ook een subsidie van het Oranjefonds verworven van € 35.000 euro. Hiermee kon een 
coördinator worden aangesteld voor de opbouw van het huis, de PR en het zoeken naar een 

definitieve ruimte. Deze subsidie dreigen wij nu te verliezen. Daarnaast hebben wij zonder inloophuis 

geen inkomsten en moet ook de huur van de opslag van alle spullen worden betaald.  

 

Wat betreft de twee tijdelijke locaties die de gemeente aan ons voorstelde: 

 Duinlust: dit is geen optie. Niet alleen is dit weer een tijdelijke locatie, wat onverenigbaar is 

met het begeleidingstraject dat wij bieden, maar het is ook lastig te bereiken met openbaar 

vervoer. Daar komt bij dat de omgeving niet veilig is. Wij zien niet voor ons hoe meisjes die 

zo ongelooflijk kwetsbaar zijn, daar over een eenzaam en donker pad moeten lopen aan de 

rand van een bos. Duinlust is niet ingebed in een sociale omgeving. Dit kun je 

anorexiapatiënten niet aandoen. 



 Dorpshuis Vogelenzang: hoewel het ook lastig te bereiken is met openbaar vervoer, voelt dit 

beter aan, maar het is alleen op zondag en ook weer alleen maar tijdelijk. Onze cliënten kun 

je niet alleen maar op zondag begeleiden. Dit is een proces van leven of dood en je kunt dan 

niet op maandagochtend zeggen dat de meisjes maar moeten wachten tot het zondag is. Het 

hele idee van inloophuis is dat je kunt inlopen zodra de nood hoog is. 

 

Ons voorstel 

Daarom doen we een alternatief voorstel: wij blijven het liefst voorlopig zitten op onze plek, die met 

man en macht enigszins ‘bewoonbaar’ is gemaakt enkele maanden geleden. We willen graag 

meewerken. We hebben gewezen op een deel van de vleugel die in hetzelfde gebouw zit aan de 

andere kant van het atrium. Hoewel ook dat weer een tijdelijke oplossing is, blijven we tenminste op 

dezelfde locatie en dat is goed voor de veiligheid en geborgenheid van onze cliënten. Aan de 

gemeente vragen we dan een bijdrage voor het installeren van de keuken en hulp bij de verhuizing. 

Dat deel heeft een eigen ingang. We zitten de Oekraïners daar totaal niet in de weg. 

 

Voor de toekomst zouden we dan graag met de burgemeester en de wethouder sociaal domein gaan 

praten over een definitieve(re) oplossing. Dat zou kunnen zijn: 

 Oldenhove. Bijv. op de begane grond naast de groepspraktijk voor huisartsen, zoals de 

burgemeester voorstelde tijdens het gesprek; 

 de pastorie naast de St. Jozefkerk in Bennebroek. Wij hebben vernomen dat deze kerk 

met pastorie sinds kort leegstaat. Dat lijkt ons wellicht een aantrekkelijke oplossing 

omdat hier sprake is van een veilige omgeving in een sociale setting. Dit zou voor ons een 

fantastische oplossing kunnen zijn en we hopen dat de burgemeester/gemeente hierin 

wil bemiddelen. 

 

Tot slot willen wij u laten weten dat we een petitie gestart zijn die op het moment van schrijven door 

627 mensen is ondertekend.  

 

Wij hopen van harte dat u ons enige ruimte wilt gunnen om een nieuwe start te kunnen maken.  

 

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van Praktijkhuis Inspiration,  

Joke de Wit, coördinator  

0613650035 

(er is toestemming om naam en telefoonnummer te laten staan) 


