
Goedenavond, 

Bij deze mijn bevindingen over de kwestie Oldenhove (want zo mag ik het inmiddels toch wel noemen). 

Wij leven in een democratisch land, dat is heel erg fijn, dus dan ga je ervan uit, dat politieke beslissingen 
(niet alleen landelijk, maar zéker ook gemeentelijk) volgens een democratisch proces worden genomen. 

Hiervan is geen enkele sprake bij de kwestie Oldenhove. 

Allereerst wil ik u melden, dat de gemeente Bloemendaal voor het jaar 2021 heeft voldaan aan de 
taakstelling huisvesting statushouders. Elk half jaar krijgen alle gemeenten in Nederland een taakstelling 
opgelegd, gekoppeld aan een aantal statushouders dat geplaatst dient te worden. Zo ook de gemeente 
Bloemendaal. De taakstelling over de eerste helft van 2022 is inmiddels bekend: dit zijn 14 personen.  
5 zijn er gehuisvest; restant: 9 personen. Er is dus geen sprake van een noodzaak voor de plaatsing van 
180 statushouders. Tenzij de gemeente Bloemendaal „een grote broek aantrekt“ en voor de 
regiogemeenten statushouders gaat plaatsen. 

Daarnaast is Dennenheuvel nog gehuurd tot eind 2022. 

Wethouder De Roy van Zuidewijn heeft het behoorlijk druk met de plaatsing van statushouders op 
Blekersveld (na de kap van 150 bomen heet dit geen Blekersveld meer maar Slagveld) en daarna heeft 
ze haar oog laten vallen op Oldenhove, nog geen 200 meter verwijderd van Blekersveld. 
Vanwaar deze concentratie in dit kleine stukje Bloemendaal? Als het aan de wethouder ligt, zijn er 
straks zo’n 220 statushouders in dit stuk van Overveen, er zijn sociale huurwoningen, er is een kampje 
en iets verderop wordt het voormalige gebouw van de Provinciale Waterstaat ook bewoond door jonge 
vluchtelingen, waar de situatie ook niet optimaal is. 

 
Oldenhove is niet brandveilig en er is sprake van asbest, het zou in 2017 dan ook worden afgebroken 
voor nieuwbouw, dit is helaas niet doorgegaan, want dan hadden we hier nu niet gezeten. Kunt u zich 
voorstellen hoe de situatie zal worden als er 180 personen in dat gebouw gaan wonen, die niets te doen 
hebben en waarvan sommige mensen getraumatiseerd zijn? De verveling zal snel toeslaan, er zal een 
ghetto-vorming ontstaan. 
Maar de wethouder ziet het uiteraard erg positief in – zij woont hier zelf niet, dus dat is gemakkelijk – en 
denkt dat het allemaal goed geregeld is, ik citeer: „Er is daar straks een goede huismeester aanwezig, er 
zullen stewards rondlopen en als er iets aan de hand is, zullen we direct handelen.“ We?? Ik neem niet 
aan, dat de gemeente tijd heeft om direct in te grijpen als het uit de hand loopt in Oldenhove. 
 
De manier waarop de wethouder de locatie Oldenhove onder de aandacht heeft gebracht van de 
gemeenteraad, is zeer discutabel te noemen. Zij meldt dit bij het agendapunt „Mededeling van het 
college”, zodat de raadsleden hierop niet kunnen reageren, zeer vilein naar mijn mening. 
Een paar dagen later ligt er een brief bij de omwonenden, dit zijn 100 brieven op 800 huishoudens, dus 
niet erg ruim verspreid. Er volgt een informatieavond waarin de gestelde vragen niet worden 
beantwoord. 
Kortom: Communicatie wederom ZEER SLECHT. 

Maar de trein dendert door, dus er wordt een raadsvoorstel gefabriceerd welke nog voor de 
gemeenteraadsverkiezingen kan worden doorgedrukt. 
Dan kan de wethouder deze kwestie afvinken en hiermee haar carrière binnen het college van B&W op 
een goede manier afsluiten. 

Mijn advies zou zijn: 

- Laat de kiezer spreken, dus til dit over de verkiezingen heen 

 
Karin van Schouten 
 
 


