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0BL®EMENDAAL
Motie Westelijke Randweg 1 versus Blekersveld

De gemeenteraad bijeen op de vergadering van donderdag 17 december 2020
Motie ingediend door de VDB met betrekking tot de bouw van appartementen aan de Randweg 1 (WR1) te
Overveen voor jongerenhuisvesting (project 1828), statushouders en sociale woningbouw in samenhang met
uitruil van grond op het Blekersveld.
Constaterende dat:
«
»
»
»
«
»

*

er nog maar weinig bouwlocaties zijn in de gemeente Bloemendaal;
volkshuisvesting één van de hoofd kerntaken is van een gemeente;
dat de gemeente moet zorgen voor een huisvesting van, onder meer, 68 statushouders;
er vertraging is opgelopen ín de realisatie van huisvesting op het Blekersveld en pas begonnen kan
worden met bouw tot na de zomer van 2021;
de saneringskosten van Blekersveld C 200.000,- en de plankosten C 450.000,- gaan kosten;
voor een groot gedeelte van het aantal statushouders reeds woonruimte is gevonden en er voor 17
statushouders op korte termijn woonruimte moet worden gevonden en dit waarschijnlijk binnen de
bestaande woningvoorraad mogelijk is;
dit wel langere wachttijden met zich meebrengt voor andere (jonge) woningzoekenden.

Overwegende dat:
»
»
»
»

jongerenhuisvesting, statushouders huisvesting en sociale woningbouw prioriteit heeft in onze
gemeente;
het project 1828 daar de ruimte toe biedt;
de veiligheid aan de Westelijke Randweg volgens gerenommeerde deskundigen voldoende is
gewaarborgd;
De activiteiten van de tuinders aan de Westelijke Randweg naadloos zouden kunnen aansluiten bij die
van tuinbouwvereniging 'Buytentwisť en 'Het Landje van de Boer' naast het Blekersveld.

Verzoekt het college:
»
»
»
«
»

te onderzoeken of een uitruil van grond mogelijk is tussen de bestaande volkstuintjes aan de Westelijke
Randweg en het Blekersveld, waarmee woningbouw op het Blekersveld zal komen te vervallen;
te onderzoeken of er in dat geval aan de Westelijke Randweg lager en op grotere afstand van het
transformatorhuis gebouwd kan worden;
te peilen of dit de bezwaren van omwonenden zal wegnemen;
hiervan een kosten - baten analyse te maken;
hiervan rapportage te doen in de raadvergadering van april 2021.

En gaat over tot de orde van de dag.
Vrijzinnig Democratisch Bloemendaal:

