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Motie Blekersveld (aangepast 31-1-16.00 uur)

Van: Zelfstandig Bloemendaal; Liberaal Bloemendaal
Aan: voorzitter gemeenteraad Bloemendaal
Onderwerp: Blekersveld

De raad in openbare vergadering bijeen op donderdag 3 februari 2022, 

Constaterende dat

De gemeente momenteel in gesprek is met Stichting Sint Jacob om op 
de locatie 'Oldenhove' statushouders te huisvesten.

Het college tegelijkertijd voornemens is op de locatie 'Blekersveld' 30 
flexwoningen te realiseren voor statushouders, deze op termijn uit te breiden 
met nogmaals 30 flexwoningen ten behoeve van een gemengde woonvorm, 
beide voor de duur van 10 jaar;

De locatie Dennenheuvel als locatie tot december 2022 verlengd kan
worden;

Met de realisatie van flexwoningen op Blekersveld hoge 
(aanloop)kosten zijn gemoeid;

Er ten aanzien van het niet betrekken van inwoners bij de plannen 
grote weerstand ter plaatse is

Overwegende dat

9 Oldenhove een kans biedt om statushouders die onder de taakstelling 
van Bloemendaal vallen aldaar tijdelijk te huisvesten;
9 De beschikbaarheid van Oldenhove mede aanleiding is tot
herbezinning van de bouw van flexwoningen op de locatie Blekersveld;
9 Door langer gebruik te kunnen maken van de locatie Dennenheuvel er
meer tijd is voor een goede overgang naar een andere oplossing dan 
Blekersveld;
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* Het ongewenst is dat op korte afstand van elkaar op zowel Blekersveld 
als in Oldenhove - een groot aantal - statushouders gehuisvest gaan worden
* Bewoners van Blekersveld in de gelegenheid moeten worden gesteld 
om vol te participeren in de toekomst van Blekersveld.

Dat het daarom voor de hand ligt om het huidige plan over Blekersveld 
over de verkiezingen heen te tillen

Draagt het college op:

Een nieuw besluit te nemen dat inhoudt dat het college:
« het huidige plan voor de bouw van flexwoningen op Blekersveld
intrekt;
» een nieuw participatietraject start met omwonenden over de 
toekomst van Blekersveld en het ontwerpbestemmingsplan intrekt in 
afwachting van de uitkomst van het nieuwe participatie traject;
* het ontwerpbestemmingsplan Blekersveld Overveen niet ter visie 
legt;
* het resultaat van het nieuw op te starten participatietraject na 
afronding voorlegt aan de raad;
* en in ieder geval tot de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 en 
de installatie van een nieuw college ten aanzien van Blekersveld geen verdere 
investeringen doet (zoals sanering van het perceel) en/of stappen zet die 
onomkeerbaar zijn.

en gaat over tot de orde van de dag.

Zelfstandig Bloe Liberaal Bloemendaal

R. Slewe Leonard Heukels


