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Bewoners landgoed Dennenheuvel

Geachte omwonende landgoed Dennenheuvel,

ln maart 2019 ontving u een brief van de gemeente dat het project tijdelijke opvang statushouders

eindigde op 1 april 2019. Omdat het nog minstens een jaar zou duren voordat de

bouwontwikkelingen op landgoed Dennenheuvel zouden starten, is om humanitaire redenen de

tijdelijke huisvesting voortgezet voor economisch dakloze gezinnen, veelal moeders met kinderen

ln deze brief leest u over de huidige stand van zaken.

Sinds september 2019 zijn alle appartementen verhuurd
U ziet daarom misschien weer meer mensen in en rond landgoed Dennenheuvel lopen.

Landgoed Dennenheuvel bestaat uit 85 woonunits. 4 hiervan zijn zelfstandige appartementen en 81

zijn onzelfstandige woonunits. Ze zijn verdeeld over 69 huishoudens. Er wonen momenteel 74

volwassenen en 40 kinderen.

Herkomst van de huidige bewoners
De economisch dakloze gezinnen komen Heemstede, Haarlem, Velsen en Amsterdam. Alle

bewoners hebben de Nederlandse nationaliteit en zijn zelfredzaam. Zij zijn door verschillende

oorzaken hun huis kwijtgeraakt, bijvoorbeeld door het verlies van een baan of echtscheiding.

Zelfredzaam betekent dat er geen sprake is van GGZ- of verslavingsproblematiek. De gemeenten

van herkomst blijven verantwoordelijk voor deze gezinnen. De overige huishoudens bestaan uit de

huismeesters en Villex-bewoners. Villex-bewoners zijn eenpersoonshuishoudens die ervoor kiezen

tijdelijk anti-kraak te wonen. Alle bewoners hebben gezamenlijk de opdracht om eryoor te zorgen dat

landgoed Dennenheuvel leefbaar, rustig en schoon blijft.

Alle bewoners voldoen aan strenge voorwaarden
Alleen onder strenge voorwaarden mogen omliggende gemeenten onder garantstelling kandidaten

aandragen voor huisvesting op landgoed Dennenheuvel. De strenge voorwaarden zijn: geen overlast

voor de buurt, bewoners worden gehouden aan het naleven van de huisregels en alleen huisvesting

bieden aan stabiele en zelfredzame (eenouder) gezinnen. De huismeesters en vastgoedbeheerder

Villex zien toe op handhaving van deze voorwaarden.
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Einde huisvesting landgoed Dennenheuvel
Totdat het pand wordt gesloopt, blijft Landgoed Dennenheuvel een locatie voor tijdelijke huisvesting
van economisch daklozen. Dit is de missie en het verzoek van de eigenaar van landgoed

Dennenheuvel; de zusters van de goede herder.

Bel of mail gerust als u vragen heeft
Wij vertrouwen erop dat de tijdelijke huisvesting zonder problemen verloopt. Mocht u toch

ongewenste situaties signaleren, dan kunt u contact opnemen met Frédérique van Weering,
projectleider tijdelijke huisvesting landgoed Dennenheuvel, via 023 522 5527 of via
F.vanweering@bloemendaal. nl.

Met vriendelijke groet,

S. de Roy va - Rive

Domein


