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 Overveen, 17 mei 2022. 

 

Geachte leden van de gemeenteraad Bloemendaal, 
 
In de raadsvergadering d.d. 21 april jl. werd het (aangepaste) raadsvoorstel ‘Inzet locatie Oldenhove ten 
behoeve van statushouders en andere doelgroepen’ (2022001154) besproken. 
Het raadsvoorstel was op de volgende punten aangepast: 

- De regie zou vanaf jaar één bij de gemeente liggen 
- Er zouden maximaal 90 statushouders worden gehuisvest 
- Er zou een bedrag ad. € 1.420.000,00 beschikbaar worden gesteld door het college ten behoeve 

van de aanvangsinvestering project Oldenhove. 

Dit voorstel is tijdens de vergadering niet aangenomen vanwege stakende stemmen binnen de 
gemeenteraad; o.a. de financiële onderbouwing van het project Oldenhove zou nader dienen te worden 
bekeken. 

Op 9 mei jl. heeft de bestuurder bedrijfsvoering van de Stichting Sint Jacob een mail gestuurd naar het 
college van B&W van Bloemendaal (t.a.v. mevrouw De Roy van Zuidewijn), waarin hij meldt dat er 
contact is opgenomen met het COA omdat er een risico is ontstaan op vertraging van de verhuur van 
Oldenhove. Het COA is geïnteresseerd in het huren van Oldenhove voor de opvang van asielzoekers 
(geen statushouders dus). Gesprekken over randvoorwaarden en contractvorming zijn gaande. 

Mocht er in de commissievergadering van 18 mei a.s. geen beslissing worden genomen of wordt er 
beslist om niet tot het huren van Oldenhove over te gaan, dan zal de bestuurder bedrijfsvoering de 
gesprekken met het COA voortzetten en afronden. 

De toon van bovengenoemde bestuurder komt behoorlijk aanmatigend over en geeft weinig ruimte voor 
overleg of onderhandeling.  
Wij zijn geen voorstander van bemoeienis door het COA. 

Wanneer de gemeente Oldenhove huurt, dan kan er een aanpassing komen betreffende het 
bestemmingsplan: 
- ouderen zorg 
- sociaal, maatschappelijk 

Voor een tijdelijke verandering naar wonen, voor max 5-6 jaar. Dit kan per direct. Uiteraard is dit 
afhankelijk van de financiën en onkosten van het gebouw. 
  
Wanneer COA Oldenhove gaat huren, zal eerst het bestemmingsplan moeten worden aangepast, van 
sociaal, maatschappelijk, ouderen zorg, naar wonen voor een bepaalde tijd, hetgeen een langere periode 
in beslag gaat nemen. Wanneer deze verhuur aan COA langer gaat duren dan 5 jaar, dan wordt het 
bestemmingsplan automatisch: wonen en kan de Stichting Sint Jacob het pand verkopen en verbouwen 
tot appartementen. 
  
Verder heeft de gemeente - gedurende de verhuur aan het COA - geen controle en zeggenschap over 
Oldenhove, dus overlast e.d. is niet geborgd. 
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Wij willen nogmaals de nadruk leggen op het feit, dat wij NIET tegen de opvang statushouders zijn.  
Vanaf het begin is onze leuze geweest:  
NIET TEGEN STATUSHOUDERS! WEL TEGEN MASSALE OPVANG ZONDER PLAN!  

Hierbij enkele suggesties van onze zijde: 

 

1) Houd ons actief op de hoogte en communiceer transparant. 
2) Stap af van aantallen bewoners, maar ga uit van het aantal kamers waarover men beschikt. 

Basisuitgangspunt dient leefbaarheid/veiligheid te zijn, niet het aantal te plaatsen mensen. 
3) Gefaseerd invullen, zodat er een sociale structuur ontstaat. Dus eerst mensen „inhuizen“ vanuit 

Dennenheuvel, daarna de overige bewoners. 
4) Goede begeleiding van de bewoners is cruciaal.  
5) Maak een goede mix van bewoners (mannen, vrouwen en kinderen): 50% statushouders, 50% 

overigen. 
6) Door het aantal statushouders te beperken, zal dit ten goede komen aan de integratie. 
7) De mogelijkheid onderzoeken voor een centrale keuken/mensa, zodat niet alle bewoners op hun 

kamer moeten koken. 
8) Veilig sanitair voor alle bewoners (privacy). 
9) Internetcafé voor bewoners (voor sollicitaties, familiecontact etc.). 
10) Gemeenschappelijke ruimte. 
11) Aanpakken buitenruimte (terrassen, speelveld) 

Onze voorkeur gaat derhalve niet uit naar bemoeienis van het COA in het project Oldenhove, dit moge 
duidelijk zijn. 

Uiteraard zijn wij bereid met u in overleg te gaan over het bovenstaande. 

 

Met vriendelijke groet, 
Comité Bezorgde Overveners 

 
 
Namens deze, 
Floris Kaspers, woordvoerder 
 


