
 
 

MEMO 

 

Onderwerp  : Stand van zaken Huisvesting Statushouders 

Datum  : 13 oktober 2021 

   COMMISSIE SAMENLEVING 13 oktober 2021 

 

 

Taakstelling 

 De taakstelling was begin dit jaar 57 personen. Hierbij wordt zowel de reguliere 

taakstelling van 34 personen als de achterstand van 23 personen vanuit 2020 

meegerekend. 

 In oktober 2021 zijn hiervan 23 personen gehuisvest in sociale huurwoningen. Dit zijn 5 

gezinnen en 2 alleenstaanden. 

 Op Dennenheuvel wonen nog 16 statushouders die wachten op een woning. Dit zijn 4 

gezinnen en 6 alleenstaanden. 

 In de AZC’s (asielzoekerscentra) wachten nog 17 statushouders die zijn gekoppeld aan 
onze gemeente. Dit zijn 4 gezinnen en 3 alleenstaanden. 

 Verder zijn er andere groepen, zoals spoedzoekers en economisch dakloze gezinnen.  

  De taakstelling over de eerste helft van 2022 is inmiddels bekend gemaakt. Dit gaat 

om 14 personen. 

 

 

Maatschappelijke begeleiding (ongewijzigd t.o.v. stand van zaken aug 2021) 

De statushouders die in de Gemeente Bloemendaal worden gehuisvest ontvangen allen 

maatschappelijk begeleiding van Vluchtelingenwerk en krijgen begeleiding van een 

gemeenteconsulent. Op Dennenheuvel zijn alle nieuwkomers gekoppeld aan een ‘buddy’, andere 
bewoners die zich hebben aangemeld voor ondersteuning en sociaal contact. Ook via 

buurtactiviteiten en verenigingen zoals de voetbalclub komen nieuwkomers in contact met hun 

Nederlandse buren. Zij geven aan dat ze veel waarde hechten aan het contact met Nederlanders en 

dat dit helpt bij het zich sneller thuis voelen in hun nieuwe woonplaats. 

 

Kinderen gaan naar school of naar de kinderopvang. Volwassenen starten met de inburgering, leren 

over de Nederlandse maatschappij en volgen taallessen. Waar mogelijk worden ze ook gekoppeld 

aan een taalmaatje, een vrijwilliger die helpt bij het oefenen van het Nederlands.   

 

De gemeenteconsulent begeleid bij het maken van een toekomstplan richting werk of onderwijs. 

Jongeren willen vaak nog een opleiding volgen. Er wordt gekeken naar werkervaring in het land van 

herkomst, en naar de mogelijkheden en vraag in de regio. Vaak wordt gestart met vrijwilligerswerk 

dat helpt bij het oefenen van de taal, bijvoorbeeld als vrijwilliger op de buurtbus voor ouderen via 

Welzijn Bloemendaal.  
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Dennenheuvel 

Het contract met Dennenheuvel loopt in maart 2022 af. Mocht de bouw van Blekersveld niet op tijd 

gereed zijn en er in de tussentijd ook geen mensen meer in corporatiewoningen worden gehuisvest, 

dan ontstaat er een acute situatie. Voor de mensen op Dennenheuvel moet dan een nieuwe 

(tijdelijke) oplossing worden gevonden en de mensen op de AZC’s die gekoppeld zijn aan 

Bloemendaal moeten daar dan langer wachten op huisvesting in de gemeente. 

 

Informatie omwonenden Blekersveld 

Er zijn meerdere informatieavonden voor omwonenden georganiseerd waar ruimte is voor vragen en 

het geven van feedback op ontwerpplannen. Ook zijn er één-op-één gesprekken met 

belanghebbenden. Verder communiceert de gemeente via de gebruikelijke kanalen, zoals 

bewonersbrieven, het Bloemendaals nieuwsblad, de website en onze sociale mediakanalen 

 

Het definitieve ontwerp van flexwoningen is tijdens een informatieavond op 8 september 

gepresenteerd aan omwonenden van Blekersveld. Ten opzichte van het voorlopig ontwerp zoals 

gepresenteerd op een eerdere informatieavond, worden de woningen lager, er komt meer ruimte 

tussen bestaande en nieuwe bebouwing en de woningen worden compacter. Ook is de toegangsweg 

naar het terrein verplaatst. 

 

De voorlopige groeninrichting van het terrein is ook gepresenteerd op deze informatieavond. Naar de 

feedback, zoals behoefte aan meer gezamenlijke ruimte, wordt in het definitieve ontwerp verder 

gekeken.     

 

Klankbordgroep 

In navolging op de sessie van donderdag 17 juni jl. heeft op 6 oktober een tweede klankbordgroep 

bijeenkomst plaats gevonden, op het gemeentehuis. Met de klankbordgroep wordt gekeken naar het 

brede huisvestingsvraagstuk van statushouders, zowel in het fysieke als in het sociale domein.  

Zowel betrokken burgers, als vertegenwoordigers van lokaal bekende bedrijven en instellingen 

hebben zich aangemeld. In november 2021 is de afsluitende sessie en wordt er geëvalueerd. Na de 

evaluatie volgt in het najaar een concrete terugkoppeling. 

 

 

---***--- 

 


