
NIET TEGEN STATUSHOUDERS! 
WEL TEGEN MASSALE OPVANG ZONDER PLAN! 

In Oldenhove en Blekersveld 
 

 
Update, wat is er in de afgelopen dagen gebeurd?  
● 21/1 raadsleden en buurt compleet verrast door plannen college B&W van 
Bloemendaal om 300 statushouders t.b.v. de regio in Oldenhove en Blekersveld op te 
vangen 
● 23/1 Comité Bezorgde Overveners stuurt een mail naar gemeenteraad Bloemendaal 
met standpunten 
● 24/1 en 25/1 eerste flyeractie ruim 1100 stuks 
● 26/1 er wordt een lawaai-actie gehouden voor het stadhuis (zie ook het regionale en 
landelijke nieuws) 
● 26/1 commissievergadering Samenleving wordt door ons bijgewoond en er zijn 
diverse insprekers van ons comité 
● 30/1 wij sturen een mail naar wethouder S. de Roy van Zuidewijn, cc naar de 
raadsleden, Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten en de Commissaris van de 
Koning met de reden waarom wij niet naar het spreekuur van de wethouder gaan 
● wij gaan 1/2 en 3/2 niet naar het spreekuur van de wethouder, omdat wij al diverse 
keren duidelijk ons standpunt bij de wethouder hebben neergelegd en tot op 
heden nul op ons rekest hebben gekregen. Een constructieve dialoog is niet mogelijk. 
Zij blijkt doof te zijn voor de zorgen die leven in de buurt en heeft lak aan 
democratische beginselen. 
● 1/2 tweede flyeractie ruim 1500 stuks 
● onze woordvoerder staat voortdurend in nauw contact met o.a. de 
gemeenteraadsleden, de media, etc. 
 
Wat willen wij? 
● wij willen via de normale democratische weg, via onze gekozen 
volksvertegenwoordiging, onze standpunten laten meewegen in de plannen te 
weten een kleiner aantal statushouders met gemengde bewoning uitgewerkt in een 
doortimmerd, democratisch gedragen plan  
● geen COA (Centraal Orgaan Asielzoekers) aan het roer 
 
Wat willen de politieke partijen? 
Er lijkt een meerderheid te zijn die geen COA-vestiging in Bloemendaal wil. Wel een 
kleinschalige opvang van ongeveer 80 nieuwe bewoners van wie de helft 
statushouders is. Geen tijdelijke opvang op twee locaties. Blekersveld staat weer ter 
discussie.  
 
Donderdag 3 februari om 20.00 uur is er een belangrijke raadsvergadering, te 
volgen via de website van de gemeente.  
 
Steunt u onze standpunten? Stuur dan een mail naar bezorgdoverveen@gmail.com 
Wilt u op de hoogte blijven? Volg dan onze Facebookpagina Bezorgd Overveen. 
 
Comité Bezorgde Overveners 
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