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Onderwerp : Anti-kraak bewoning op Park Vogelenzang

Verzonden

Bijlage(n)

Geachte heer, mevrouw,

De afgelopen periodeis er in de media aandacht besteed aan de opvang van vluchtelingen op Park

Vogelenzang en de gevolgen hiervan voorde huidige anti-kraak bewoners, waaronderhet

“Inspiration huis”, een inloophuis voor mensen (en hun naasten) met een eetstoornis. Met dezebrief

wil ik u informeren over het dilemma van de onverenidbaarheid van twee doelgroepen op één locatie

en de bestuurlijke keuze die ik hierin gemaakt heb.

Rol van de gemeente

De gemeente heeft een huurovereenkomst afgesloten met SVE, de eigenaar van de gebouwen op

Park Vogelenzang. Voordat het college tot ondertekening over ging, heeft zij de instemming van de

raad gevraagd tijdens de raadsvergadering op 21 april jl. In het onderliggende stuk (2022001165)

heeft het college aangegeven dat zij voor de huidige anti-kraak bewoners zou onderzoeken of zij

konden blijven of dat er een alternatieve plek gevonden kon worden op de huidige locatie.

“Nood breekt wet”

Ik vind dat het “Inspiration huis” momenteel op een geschikte plek is gehuisvest en besef dat er veel

vrijwilligers inzet is geweest om hette realiseren.

Echter, na inventarisatie van de mogelijkheden op Park Vogelenzang voor de opvang van

vluchtelingen en de wettelijke plicht van gemeenten om vluchtelingen op te vangen,is duidelijk

geworden dat de volledige capaciteit op Park Vogelenzang nodig is voor opvang van Oekraïners.

Een andere plek met dit programma van eisen en deze capaciteit is nu niet beschikbaar terwijl de

noodzaak tot huisvesting volstrekt urgent is.

Ook een combinatie van beide functies is helaas niet mogelijk (vluchtelingen uit Oekraïne en

personen met een eetstoornis). In de keuze die ik maak is continuïteit leidend in zowel de opgave

van vluchtelingenopvang als in het maatschappelijk belang van het praktijkhuis. Dit betekent dat de

huidige anti-kraak bewoners niet kunnen blijven, hoezeer mij dat ook aan het hart gaat gezien de
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goede huisvestingslocatie en hun maatschappelijke betekenis. De leegstandsbeheerderheeft

aangegevenalternatieve ruimte aan te bieden aan de bewoners en heeft de overeenkomst met de

bewoners, op de huidige plek, opgezegd met een opzegtermijn die ruimer is dan zij contractueelzijn

overeengekomen.

Voor de volledigheid: de gemeente is formeel geen partij in de overeenkomst tussen beheerder en

huurders, maarik besef mij dat de ontwikkeling ingrijpend is voor de betrokkenen.

Praktijkhuis Inspiration

Het praktijkhuis heeft contact gezocht met de wethouder sociaal domein om de doelstelling van het

praktijkhuis onder de aandacht te brengen en verzocht om bemiddeling. Op 4 april jl. heeft dit

gesprek plaatsgevonden en op 16 mei jl. heeft de wethouder opnieuw contact gelegd om uitleg te

geven over de situatie en de moeilijke keuze waarzij zich voor gesteld ziet.

Het college omarmt de doelstellingen van het praktijkhuis “Inspiration” en is van mening dat dit een

waardevol initiatief is om mensen met een eetstoornis en hun naasten bij te staan. Continuïteit van

hun werkzaamheden wordt door het college omarmd. Niet alleen voor de inwoners van

Bloemendaal, maar ook voor inwoners uit omliggende gemeenten. Wij zullen dan ook (financiële)

steun verlenen aan herhuisvesting.

Ik ga er vanuit dat er een goede alternatieve locatie beschikbaar komtén dat hiermee de functie van

het inloophuis nu en in de nabije toekomst voor-onze saeanserinaetallein acht

nemendhoopik dat het praktijkhuis suboptimale huisvestin eert en plaats maakt voor

viuchtelingen die urgent een dak boven hun hoofdTiodigfebben.
a

Metvriendelijke groet,- Ze go"
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