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Verslag informatieavond 
omwonenden Flexwoningen 
Blekersveld 8 september 2021 

 

Inleiding 
Op woensdag 8 september was er een informatieavond over de bouw van flexwoningen op 
Blekersveld. Hiervoor zijn omwonenden uitgenodigd en ook overig betrokkenen die zich hebben 
aangemeld waren aanwezig. Na een kort welkom door wethouder Wijkhuisen heet gespreksleider 
Joep Stassen iedereen van harte welkom. Vervolgens licht hij het programma toe: 
 

19:15 uur Inloop 

19:30 uur Welkom - avondvoorzitter Joep Stassen 

19:40 uur Opdracht - Korte terugblik - Voor wie - projectleider Philip 
Wenneker 

19.50 uur Presentaties: 
Definitief Ontwerp woningen – architect Wouter Zaaijer 
Voorlopig Ontwerp landschapsinrichting en 
groenvoorzieningen – landschapsarchitect Martine van Vliet 

20:30 uur Vragen en reacties mbt ontwerp – aanwezigen 

21.00 uur Toelichting vervolgtraject - projectleider Philip Wenneker 

21.30 uur Afronding - avondvoorzitter Joep Stassen 

 
 

Opdracht - Voor Wie - Korte Terugblik  
Projectleider Philip Wenneker blikt terug op de afgelopen periode. Met de uitwerking 
van de plannen voor Blekersveld wordt uitvoering gegeven aan een raadsbesluit. In de 
zomer van 2020 heeft de gemeenteraad bij meerderheid besloten om het Blekersveld te 
ontwikkelen tot woningbouwlocatie. Vervolgens heeft het college besloten de locatie 
eerst in te zetten als locatie voor (tijdelijke) flexwoningen. 
Op het Blekersveld zullen regulier woningzoekenden en verblijfsgerechtigde mensen 
komen te wonen in een evenredige verdeling. Er wordt gebouwd voor gezinnen, stellen 
en éénpersoonshuishoudens. 
 
Deze informatieavond is een vervolg op de raadplegende online sessies van 28 oktober 
2020 waarin omwonenden en overige belanghebbende de gelegenheid hebben 
gekregen om te reageren op het Voorlopig Ontwerp van de architect OZ+Partners. 
In oktober zijn ook de voorbereidende werkzaamheden gestart  (de 
snoeiwerkzaamheden) die na reacties vanuit de omgeving op verzoek van de 
omgevingsdienst ook weer zijn gestaakt. De aanvullende onderzoeken die de 
omgevingsdienst heeft verzocht zijn in augustus 2021 afgerond en de conclusie uit dat 
onderzoek is dat er vanuit de provincie/omgevingsdienst geen beletsels zijn om de 
werkzaamheden te hervatten. 
 
In november 2020 heeft de gemeenteraad bij meerderheid besloten een krediet vast te 
stellen voor de kapwerkzaamheden en de sanering op het Blekersveld. Omdat de bouw 
van het Blekersveld nog op zich zou laten wachten heeft de raad ook ingestemd met de 
tijdelijke inzet van Dennenheuvel (per Q1 2021) om de achterstand in de taakstelling 
voor het huisvesten van verblijfsgerechtigden (tijdelijk) in te lopen. (Noot: Dennenheuvel 
kan hiervoor tot begin 2022 ingezet worden). 
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In het eerste kwartaal van 2021 heeft de omgevingsdienst de saneringsbeschikking 
verleend op grond waarvan de bodemsanering kan worden uitgevoerd. Er is tegen deze 
beschikking beroep aangetekend en de gemeente is in afwachting van behandeling van 
dit beroep. 
 
In juli 2021 is een kapvergunning verleend voor het kappen van de bomen op het 
Blekersveld. Er zijn in totaal 10 bezwaren ingediend tegen deze vergunning en de 
behandeling van deze bezwaren door de bezwaarcommissie is gepland op 28 september.  
In juli 2021 is ook het Definitief Ontwerp ingediend, zoals gewijzigd naar aanleiding van 
de participatie avonden, middels een  omgevingsvergunning voor de bouw van de 30 
tijdelijke woningen op het Blekersveld  Tot slot is er het afgelopen periode jaar gewerkt 
aan een ontwerp bestemmingsplan die permanente woningbouw op Blekersveld 
mogelijk zal maken. Dit ontwerp bestemmingsplan wordt in november 2021 in de raad 
behandeld. 
 

Presentatie OZ – Flexwoningen 
Wouter Zaaijer van Architectenbureau OZ presenteert het Definitief Ontwerp. De presentatie wordt 
toegestuurd aan de aanwezigen. Het Voorlopige Ontwerp dat bij de vorige bijeenkomst werd 
gepresenteerd is na feedback van omwonenden door de architect aangepast. Er zijn drie grote 
veranderingen: 
 
Opmerkingen vorige bijeenkomst: 

- De verkeersafwikkeling is te dicht bij de bestaande woningen. 

- De nieuwe woningen staan in het ontwerp te dicht bij de bestaande bebouwing.  

- De nieuwe woongebouwen worden als te hoog ervaren. 

 

Aanpassingen van het Voorlopig Ontwerp naar aanleiding van reacties: 
- De inrit is verlegd, verder van de bestaande bebouwing af.  

- De bestaande sloot wordt deels gedempt om de weg en parkeervakken te kunnen 

verleggen. Daarmee ontstaat er ruimte om de bebouwing op grotere afstand van de 

bestaande bebouwing te plaatsen. 

- De twee 3-laagse woonblokken van het plan zijn aangepast naar 2-laags woonblokken. De 

bebouwing is compacter en kleinschaliger gemaakt. Daarmee is rond het plan letterlijk 

ruimte en afstand gecreëerd.  

 

De heer Zaaijer laat het voorlopig ontwerp zien in vergelijking tot het definitief ontwerp en laat zien 
hoe hij de reacties zo goed mogelijk heeft verwerkt. 
De getoonde schaduwtekening laat zien dat de tijdelijke bebouwing zeer beperkt schaduwwerking 
veroorzaakt. Groenvoorzieningen zoals bomen zijn niet meegenomen in deze beschouwing, maar deze 
veroorzaken meer schaduw dan de nieuwe woongebouwen.  
 
Er wordt een toelichting gegeven op het Definitief Ontwerp van de eerste 30 tijdelijke woningen. Het 
programma (type woningen) is wat aangepast. Er is een palet aan woningtypes (1-kamer woningen, 2-
kamer woningen en 3-kamer woningen), geschikt voor de brede samenstelling aan bewoners 
(alleenstaanden, stellen en gezinnen met kinderen). 
In de vorige bijeenkomst reageerden aanwezigen positief op de vormgeving met houten gevels. Dat is 
in het Definitief Ontwerp gehandhaafd. De ramen zijn zoveel mogelijk als openslaande deuren bedacht  
om het buitengevoel zo goed mogelijk te kunnen ervaren. 
Er is daarnaast veel aandacht voor de omgeving en het groen, daarmee ontstaat een goed 
woonklimaat voor de toekomstige bewoners. 
 

Presentatie Loos van Vliet – Landschapsinrichting en Groen 
Martine van Vliet van Atelier Loos van Vliet presenteert het Voorlopig Ontwerp. Ook deze presentatie 
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wordt toegestuurd aan de aanwezigen.  
In haar presentatie licht van Vliet toe hoe de locatie en de historische context inspiratie zijn voor de 
uitwerking van het Voorlopig Ontwerp van de landschapsinrichting. 
Het concept voorziet in een groene zoom tussen de bestaande bebouwing en de nieuwe bebouwing. 
De planuitwerking refereert aan de linnenblekerijen die er vroeger zijn geweest. 
 
Het plan voorziet in een aantal kenmerkende programma onderdelen, zoals een speelweide, een 
boomgaard, ontmoetingsplek voor bewoners, een stilteplek voor dieren en een steiger aan het water. 
Het water nabij de steiger zal flink worden uitgebreid ter compensatie van het stukje gedempte sloot 
bij de parkeervakken. Om rekening te houden met toekomstige bebouwing wordt gedacht aan 
verplaatsbare (bloesem of fruit) bomen en verplaatsbare plantvakken. 
 
Loos van Vliet presenteert voor het ontwerp een aantal opties waar over nagedacht wordt en waar 
omwonenden ook hun voorkeur over kunnen uitspreken. 
Het gaat om keuzes voor de invulling van de speelweide, maar ook voor de beplanting. Voor zowel de 
lage beplanting als voor de bomen worden verschillende opties getoond. Bij de keuze van de 
boomsoorten wordt gekeken naar klimaatbomen, inheemse soorten en naar diversiteit. Voor de 
paden die in de parkachtige omgeving zijn ontworpen kan gedacht worden aan een meer organisch 
model (voorkeur Loos van Vliet) of een meer orthogonaal model (rechte lijnen). 
 
 

Omwonenden kregen de gelegenheid te reageren op de plannen en vragen te 
stellen 
Alle reacties zijn verzameld en samengevat. 

 
Waarom worden er 154 bomen gekapt, er zijn 191 bomen aangegeven op de tekening? 
Er is voor 154 bomen een kapvergunning aangevraagd en verleend, omdat deze bomen door hun 
afmetingen vergunningsplichtig zijn. De overige bomen zijn niet vergunningsplichtig. 
 
Gaan deze plannen door, er zijn nog allerlei bezwaren e.d. mogelijk? 
Deze plannen worden ontwikkeld binnen de wettelijke kaders. Dat betekent dat er procedures 
worden doorlopen waar bezwaar en beroep mogelijk is. 
 
Wanneer wordt het bestemmingsplan behandeld? 
Vanavond is het Definitief Ontwerp van de 30 flexwoningen en het Voorlopig Ontwerp van de 
landschapsinrichting en de groenvoorzieningen gepresenteerd. Het ontwerp bestemmingsplan 
wordt naar verwachting in november in de raad behandeld. 
 
Hoe ziet de landschapsarchitect het functioneren van de stilteplek voor zich? 
Dit is een stilteplek voor dieren en insecten en op de schaal van dieren en insecten. Bijvoorbeeld in 
de vorm van een houtwal. Vanuit ervaring weten we dat een dergelijke plek veel bijdraagt aan de 
biodiversiteit. 
 
Wat is de kwaliteit van wonen, daarvoor zijn de woningen toch veel te klein? 
Er is sprake van een compactere opzet. De bouwblokken worden compacter, waardoor meer 
openbare ruimte ontstaat. Daarmee wordt letterlijk ruimte gecreëerd. Het zijn goede woningen 
met veel ruimte er omheen. De woningen zijn voor mensen die weinig bestedingsruimte hebben. 
Ook is de opzet om een community te creëren, waarin veel interactie tussen bewoners mogelijk is. 
 
Inbreng bewoonster Dennenheuvel 
Op Dennenheuvel wonen naast statushouders ook regulier woningzoekenden. Ik ben blij om op 
Dennenheuvel te wonen en woon er heel fijn. Het contact met de buren is heel belangrijk. Ik heb 
het gevoel dat de betrokken meer kunnen worden gehoord om te zorgen voor goede 
randvoorwaarden voor de community. 
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Is het mogelijk een wijk met 80 woningen te realiseren naast een wijk met 48 woningen?  
Leidt dat niet tot onveilige situaties? 
Er komen inderdaad 80 woningen. Voor de verkeersituatie zoals die is verwachten wij geen 
significante gevolgen voor de verkeersveiligheid. De weg en de ontsluitingssituatie zijn overigens 
verlegd, zoals was gevraagd in de vorige raadplegende participatie-avond.  
 
Waarom kan het plan niet aan de Zomerzorglaan worden gerealiseerd?  
Er is een democratisch genomen raadsbesluit dat aangeeft dat er woningbouw op het Blekersveld 
moet komen. 
 
Inbreng bewoner Dennenheuvel 
Ik kom uit Jemen en woon op Dennenheuvel. Mijn bedrijf heb ik daar. Het is belangrijk voor 
statushouders om een eigen woning te hebben en een plek voor je bedrijf. Een veilige plek. Ik wil 
graag op Blekersveld wonen. 
 
Hoe groot is de ontmoetingsplek? Hoe gaat dat eruit zien? 
De ontmoetingsplek is tussen de bebouwing bedacht, het moet nog verder worden uitgewerkt hoe 
dit eruit gaat zien. Zoals het nu is voorzien is het een buitensituatie. 
 
Kunnen er geen overkappingen of iets dergelijks worden gemaakt?  
Een goede suggestie waar zeker naar gekeken gaat worden. 
 
Klopt het dat de strook langs het fietspad parkeervakken zijn met weinig groen?  
Langs het geluidscherm komen inderdaad parkeervakken. Daar zou bijvoorbeeld om de 5 
parkeervakken een boom kunnen worden gepland. Goede signalering, wordt onderzocht in de 
verder planuitwerking. 
 
Wat wordt de diepte van het water op de kop? 
Moet we navragen, volgt. (red: Het ontwerp voorziet in een afgravingsdiepte van circa 1,20 -/- 
NAP, waarmee een waterdiepte van circa 60 cm wordt gerealiseerd). 
 
Inbreng adviseur archeologie 
Ik zou geen proefsleuven graven naar aanleiding van het archeologische onderzoek.  
Reactie gemeente 
Het plan voorziet niet in werkzaamheden dieper dan 1,80 meter onder maaiveld. Er is dus ook niet 
de noodzaak om proefsleuven te graven. 
 
Er is geen participatie en wordt niet gecommuniceerd. Wanneer kunnen we direct overleg 
hebben? 
Sinds vorig jaar zomer zijn diverse bijeenkomsten geweest, en is er informatie gedeeld via de 
website van de gemeente. Daarnaast is men van harte uitgenodigd om aanvullende informatie te 
vragen, of  om een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek. 
 
Wat zijn de afmetingen van de woningen? 
Studio’s ca. 25 m2 , 2-kamer woning ca. 33 m2 en 3-kamer woning ca. 45 m2. 
 
Opmerking vanuit de zaal: 
Een compliment aan het landschappelijke plan en de woningen.  
 
Zijn de woningen niet te klein? 
Er worden duizenden kleine woningen gebouwd voor mensen die nergens terecht kunnen. Deze 
mensen zijn vaak erg gelukkig dat ze een betaalbare woning hebben kunnen krijgen. Er is een grote 
woningnood, bijvoorbeeld onder starters.  
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Inbreng bewoner Dennenheuvel 
Over de maat van de woningen: We wonen nu met veel plezier in Dennenheuvel, waar ook sprake 
is van woningen met geringe afmetingen, wel zijn daar gemeenschappelijke ruimtes. De groep is 
gemengd zowel qua nationaliteit, sociaal als in leeftijd. Graag nodigen we de buurt uit om eens bij 
ons langs te komen.  
 
Met het ontwerp wordt gerefereerd naar vroeger naar de bleekvelden. Waarom kijk je niet meer 
naar de sociale structuur en cohesie. Kan er meer rekening gehouden worden met het 
internationale karakter?  
Het is een schetsontwerp, we kunnen en zullen daar zeker nog naar kijken. Dank voor de 
suggestie.  
 
 

Vervolgtraject 
Projectleider Philip Wenneker licht toe wat de komende tijd te gebeuren staat. 
Eind september 2021 worden de bezwaren op de kapvergunning behandeld in de 
bezwarencommissie. Afhankelijk van de uitkomst kan op zijn vroegst gestart worden met de 
houtkap in oktober 2021, waarna aansluitend de sanering plaatsvindt. 
De sanering van het ernstig geval van bodem verontreiniging wordt mogelijk voorgetrokken. 
In oktober / november 2021 volgt naar aanleiding van de informatie avond van 8 september een 
definitief inrichtingsplan voor het landschap en de groenvoorzieningen. 
In november 2021 is er de behandeling van het ontwerp bestemmingsplan in de gemeenteraad. 
De gemeente gaat er nu vanuit dat in Q1 2022 de start bouw plaatsvindt van de eerste 30 tijdelijke 
woningen. 
 
 

Dankwoord 
Joep Stassen dankt de aanwezigen voor hun bijdrage en wenst iedereen nog een prettige avond. 

 

De presentaties worden nagezonden. U kunt vragen en opmerkingen mailen naar 
flexwonen@bloemendaal.nl 

Tijdens deze bijeenkomst bleek wederom dat dit onderwerp mensen raakt en dat er verschillend 
naar gekeken wordt. Het is altijd mogelijk om hierover met de gemeente in gesprek te gaan.  Een 
afspraak kunt u maken via flexwonen@bloemendaal.nl  
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