
 

 

MEMO 

 

 

Onderwerp  : Stand van zaken Huisvesting Statushouders 

Datum  : 14 mei 2021 

 

 

Taakstelling 

De achterstand van 23 personen op de taakstelling voor 2020 is ingelopen door de inzet 

van Dennenheuvel. 

 

De taakstelling over de eerste helft van 2021 bedraagt 19 personen en over de tweede 

helft van 2021 15 personen. Totaal bedraagt de taakstelling over 2021 derhalve 34 te 

huisvesten personen. Van de taakstelling voor 2021 zijn 12 personen gehuisvest op 

Dennenheuvel. 

 

Van de taakstelling voor 2021 dienen derhalve nog 22 mensen gehuisvest te worden en 

voor de 35 in Dennenheuvel gehuisveste personen dient vervangende huisvesting 

gevonden te worden. 

 

Dennenheuvel 

Het contract met Dennenheuvel loopt in maart 2022 af. 

 

Corporaties 

De corporaties hebben recent 4 woningen beschikbaar gesteld voor statushouders. Deze 

woningen worden zo veel mogelijk ingezet voor het doorverhuizen van statushouders uit 

Dennenheuvel. 

 

Blekersveld 

De ontwerpbeschikking voor de sanering heeft ter inzage gelegen, binnenkort neemt ODIJ 

een definitief besluit over de beschikking. Daarna volgt een periode waarin bezwaar kan 

worden aangetekend 

De aanbesteding voor de kap van de bomen en de sanering start in week 20 en wordt 

begin juli afgerond. 

De kapvergunning wordt aangevraagd zodra er groen licht is van de Provincie. De 

aanvullend gevraagde ecologische onderzoeken zijn in uitvoering en worden in augustus 

afgerond. 

Het ontwerp voor de bouw van 30 woningen in fase 1 wordt nu afgerond, de 

omgevingsvergunning wordt deze maand aangevraagd. 

In de loop van mei wordt het concept bestemmingsplan voor Blekersveld en de concept 

ruimtelijke motivering afgerond. De vooroverleggen met de betrokken instanties worden 

nu ingepland. Aansluitend vindt er besluitvorming plaats en zullen de stukken naar de raad 

worden verzonden. 
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In de afgelopen periode zijn er gesprekken geweest met tuinbouwvereniging Buytentwist, 

de betrokken basisscholen en stichting Blekersveld Groen. 

 

Klankbordgroep 

Inmiddels hebben zich ruim 10 mensen aangemeld voor de klankbordgroep huisvesting 

statushouders. Dit zijn zowel betrokken burgers als vertegenwoordigers van lokaal 

bekende bedrijven en instellingen. Met de klankbordgroep wordt in een aantal sessies 

gekeken naar kansen en mogelijkheden op tijdelijke en definitieve huisvesting voor 

statushouders binnen de gemeentegrenzen van Bloemendaal. 

 

Andere kansen 

Een aantal andere locaties is in onderzoek om tijdelijk een oplossing te bieden voor het 

woningtekort. Zodra daar meer duidelijkheid komt zal hierover nader worden bericht. 
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