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Presentatie
▪ Joep Stassen - voorzitter
▪ Philip Wenneker - projectleider

Agenda
Welkom door wethouder Susanne de Roy van Zuidewijn
Toelichting stand van zaken door projectleider
Beantwoording vragen

Vragen?
- Vragenstellen via de chat
- Beantwoording van vragen zoveel mogelijk tijdens de informatieavond
- Schriftelijk verslag volgt volgende week

Introductie



Door Susanne de Roy van Zuidwijn
Wethouder Sociaal Domein

Woord van welkom



▪ Taakstelling
De gemeente Bloemendaal krijgt vanuit het Rijk elk jaar een taakstelling. 
Dat is de opdracht om statushouders te huisvesten. Deze mensen zijn als 
inwoner gekoppeld aan de gemeente Bloemendaal.

▪ Actualiteit
Daarnaast is er de actuele en klemmende beroep op aanvullend snel 
woonruimte te bieden voor meer statushouders, die nu nog in de AZC’s
verblijven.

▪ Woningnood
De woningnood is enorm hoog en neemt elk jaar toe.
Onder regulier en urgent woningzoekenden, starters, studenten en 
statushouders.

Inleiding en achtergrond



1. De gemeenteraad heeft in 2020 besloten het Blekersveld voor te bereiden op 
woningbouw.
-> Hiervoor zijn plannen gemaakt. Verschillende vergunningsprocedures zijn 
in gang gezet.

2. De commissie samenleving heeft in 2021 het Plan van Aanpak om 
aanvullende huisvestingsmogelijkheden te onderzoeken behandeld. Het Plan 
van Aanpak richt zich op:

▪ Huisvesting door woningcorporaties
▪ Gemeentelijk / publiek / commercieel / particulier vastgoed
▪ Recreatieverblijven
▪ (tijdelijke) Woningbouw
▪ Statushouders in huis
▪ Samenwerking met andere gemeentes 

3. Tijdelijke oplossing Landgoed Dennenheuvel - loopt af per 1 maart 2022

Uitvoering van beleid : 2020 - 2021



Onderzoek extra huisvestingsmogelijkheden:

Vanuit de zoektocht naar geschikte locaties doet Oldenhove zich voor.

- Geschikte plek 
- Staat nu leeg -> op korte termijn beschikbaar
- Tijdelijk gebruik past binnen de visie van Stichting Sint Jacob

Hiermee geven we invulling aan de opdracht om - naast het Blekersveld - extra 
huisvesting te organiseren.

Wat is het voordeel voor omwonenden als Oldenhove weer bewoond wordt?
Hiermee voorkomen we langdurige leegstand. Het gebouw en de locatie krijgen
weer betekenis. Er komt een flinke opknapbeurt, ook voor het groen en het terrein. 
Zo oogt Oldenhove aantrekkelijker voor de buurt. 

Stand van zaken - door projectleider



1. Verkennende eerste gesprekken: Oktober 2021
Naar verwachting wordt komende twee maanden meer duidelijk over de 
mogelijkheid om Oldenhove in te zetten voor een periode van tien jaar.
Stichting Sint Jacob wenst locatie Oldenhove daarna weer te gebruiken als 
zorglocatie.

2. Informeren gemeenteraad en omwonenden
Op 11 november is eerst de gemeenteraad geïnformeerd. Daarna u als 
omwonende. Vanavond 25 november is de eerste informatieavond voor 
omwonenden.

3. De komende weken
Overeenstemming bereiken over de voorwaarden voor de huur van Oldenhove.

Stand van zaken - door projectleider



4. Zodra er zicht is op overeenstemming

▪ Huurovereenkomst tekenen
▪ Technisch gereed maken
▪ Beheersplan
▪ Sociaal plan
▪ Inhuizing
▪ Begeleiding en inburgering

5. Wat kunt u doen?

▪ Buren hebben zich al gemeld te helpen bij inhuizing en begeleiding
▪ Voorbeeld Dennenheuvel; huismeesters, omwonenden etc.

Stand van zaken - door projectleider



1. Wie gaan er wonen in Oldenhove? 

We hebben een gemengde woonvorm voor ogen. Dus een deel statushouders en een deel 

regulier woningzoekenden. Er komen in ieder geval statushouders wonen die aan Bloemendaal 

gekoppeld zijn. Daarnaast probeert Bloemendaal een bijdrage te leveren aan de actuele vraag 

extra statushouders te huisvesten.

2. Hoeveel mensen kunnen er in Oldenhove wonen?

Het gaat om 85 à 90 woonunits waarin ongeveer 1 à 2 personen kunnen wonen.

3. Per wanneer is Oldenhove beschikbaar?

In dat stadium zijn de gesprekken nog niet. Een datum kan daarom nog niet gegeven worden.

4. Zijn de voorzieningen in Oldenhove op orde? Wordt een huismeester benoemd?

De voorzieningen zijn wat gedateerd. Voordat Oldenhove bewoond kan worden, wordt het 

pand geïnspecteerd en waar nodig aangepast. Veiligheid voor bewoners van de bewoners 

staat voorop. Er wordt een huismeester aangesteld. 

Vragen omwonenden Oldenhove



5. Is er al een overeenkomst gesloten met Oldenhove? 

Op dit moment hebben Stichting Sint Jacob en gemeente Bloemendaal de intentie 

uitgesproken om tot samenwerking te komen. Er is nog geen overeenkomst gesloten.

6. Wat gebeurt er met de anti-kraakbewoners die nu in Oldenhove wonen?

Het is nog te vroeg om daarop vooruit te lopen, omdat we nog gesprekken voeren met 

Oldenhove. De anti-kraakbewoners zijn op dezelfde manier geïnformeerd als de andere 

omwonenden.

7. Is sprake van participatie en zo ja, op welke wijze?

Als gemeente gaan wij graag in gesprek met omwonenden. Zodra bekend is of wij Oldenhove

kunnen inzetten, komt er een nieuwe informatiebijeenkomst. 

Vragen omwonenden Oldenhove



Beantwoording van vragen vanuit de chat

Vragen omwonenden Oldenhove



Dank voor uw aandacht

Graag tot de volgende keer!


