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De Raad der gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 29 september 2016,

Kennis genomen hebbende van het voornemen van het college tot verkoop van het Landje van Van 
Riessen.

Constaterende dat het college in zijn raadsvoorstel met betrekking tot het Regionaal 
Actieprogramma Wonen onder andere vaststelt dat er in Bloemendaal onvoldoende plancapaciteit is 
om aan de bouwopgave van 590 woningen te voldoen,

Constaterende voorts dat in de Woonvisie 2012 - 2016, vastgesteld door deze raad op 26 januari 
2012, wordt vastgesteld dat er in de gemeente Bloemendaal behoefte is aan sociale huurwoningen 
voor senioren,

Van mening zijnde dat

het Landje van Van Riessen vanwege zijn ligging in het centrum van Bloemendaal-dorp in 
beginsel een zeer geschikte locatie zou zijn voor realisering van woningen voor senioren,

dat om voornoemde reden de mogelijkheden voor sociale woningbouw op het Landje van 
Van Riessen op zijn minst zou moeten worden overwogen,

daarbij de toezeggingen gedaan aan de Josephschool dienen te worden gerespecteerd

bij het vaststellen van de bestemming van het landje van Van Riessen overwogen moet 
worden om dit te integreren met de bestemming van het terrein van de garage in de Dr. Dirk 
Bakkerlaan.

Verzoekt het college

Alvorens de shortlist van locaties voor sociale woningbouw vast te stellen eerst na te gaan of en 
op welke wijze sociale huurwoningen op het Landje van Van Riessen zouden kunnen worden 
gerealiseerd, en bij dit heroverwegingsproces de Woningcorporatie Brederode Wonen te 
betrekken, waarbij uitruil of afkoop geen enkele rol mag spelen.
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Te onderzoeken op welke wijze de toezeggingen aan de Josephschool zullen worden 
gerespecteerd

Te onderzoeken op welke wijze de beide terreinen (landje van Van Riessen en de garage) 
kunnen worden geïntegreerd in een allesomvattend plan.

En gaat over tot de orde van de dag.
Fractie Liberaal Bloemendaal

arendregt Fred Weh
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