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Inleiding 
Op woensdag 28 oktober zijn er twee bijeenkomsten over flexwoningen op Blekersveld, waaraan 
bewoners online deelnemen. Gespreksleider Renske Keur heet iedereen van harte welkom. Alle 
aanwezigen stellen zichzelf voor en vertellen waarom ze aan de sessie meedoen. Enkele deelnemers 
hebben door hun werk of voormalige functie te maken met Blekersveld of opvang van 
statushouders; de meeste deelnemers zijn bewoners uit de buurt. 
 
Projectleider Philip Wenneker gaat in op de twee aspecten van het Project Flexwoningen 
Blekersveld: de woonopgave en de integratie van statushouders.  
Het project moet voorzien in huisvesting voor statushouders; de gemeente loopt achter in de 
taakstelling die vanuit provincie en rijk is opgelegd. Maar ook wil het project het tekort aan sociale 
huurwoningen in de gemeente verkleinen. Per jaar zijn er zo’n 300 woningzoekenden en komen er 
slechts 60 woningen vrij. Om tegemoet te kunnen komen aan de grote vraag naar goedkope 
huurwoningen heeft de gemeenteraad Blekersveld aangewezen als ontwikkelingslocatie voor 
woningbouw. De gemeente wil daar zo snel mogelijk tijdelijke woningen realiseren.  
De gemeente vroeg Architectenbureau OZ een studie te doen naar de inpassing van eerst 30 en later 
nog eens 30 woningen op het terrein. Voor dat onderzoek gaf de gemeente de architect een aantal 
aandachtspunten mee: 
- Maak er een goed vormgegeven en prettig leefbaar wijkje van. 
- Ga uit van geprefabriceerde modulaire woningbouw, vanwege de snelheid en de tijdelijkheid. 
- Gebruik woonvolumes die passen bij de schaal en het karakter van de omgeving. 
- Maak voor de aansluiting met de bestaande wijk heldere verbindingen en een veilige infrastructuur. 
- Geef het wijkje een mooie groene uitstraling, met speciale aandacht voor de watergang. 
- Zorg voor goed ingerichte publieke ruimte. 
De architect is gevraagd om rekening houdend met deze punten een voorstel te doen voor het 
inrichten van Blekersveld. 
 
Ruimtelijke inrichting 
Wouter Zaaijer van Architectenbureau OZ geeft een presentatie.  
Hij vindt het bij inpassing in een bebouwde omgeving belangrijk dat het goed wonen wordt voor de 
nieuwe bewoners, maar dat het ook iets extra’s oplevert voor de bestaande omgeving. Zo kan er op 
buurtniveau een community ontstaan, maar vooral kan er met de rest van de wijk een nog veel 
betere community ontstaan. Het ontwerpen is een zoektocht; het voorstel wordt beter door 
informatie en vragen van omwonenden en geïnteresseerden. Het architectenbureau heeft 
voorstudies gedaan van verschillende soorten bouwsystemen. Het gepresenteerde model is daar als 
beste invulling uit gekomen.   
 
Analyse omgevingsfactoren 
Het architectenbureau onderzocht hoe de ingrediënten die in het gebied aanwezig zijn, optimaal te 
gebruiken zijn. Het stelde zichzelf vragen en zocht daar antwoorden voor: 
- Hoe draait de zon om het terrein heen? Daar kunnen we de huizen goed op oriënteren. 
- Is er geluidsoverlast en zijn daar voorzieningen voor nodig? Door de geluidsschermen langs de 
provinciale weg wordt het geluid al flink getemperd. Het is zaak niet te bouwen binnen de 
geluidscontour (1 op het linker kaartje hieronder) en de nieuwe huizen verstandig te positioneren. 
Voor de rest van de wijk ontstaat met de nieuwe woningen een nog betere geluidsbuffer, zeker met 
slimme toevoeging van groen.  



Verslag sessies Flexwoningen Blekersveld, 28 oktober 2020 2 

  

- Is bodemsanering nodig? Er is grond die gesaneerd moet worden en daar wordt al aan gewerkt. 
- Hoe is fysieke aansluiting bij rest van de wijk mogelijk zonder dat verkeersstromen elkaar in de weg 
zitten? Een voetpad (2) vanuit het huidige Blekersveld wordt verlengd dwars door het terrein heen.  
De toegang voor auto’s sluit goed aan op de bestaande structuur. De ingangsweg naar het gebied die 
al is neergelegd (3), willen we weghalen, zodat er een groene oase komt met een speelveld of 
speeltoestellen, waar het leuk vertoeven is.  
- Wat is er al aan groen en hoe kan het ecosysteem verrijkt worden? De stevige groenstrook met 
bomen en laaggroen grenzend aan de bestaande bebouwing (4) kan blijven. Misschien moet er hier 
en daar wat opgeschoond worden, maar het ecosysteem van vogels en insecten willen we niet 
verstoren, alleen verrijken. Aan de oevers creëren we wat ruimte en wat meer wateroppervlak.   
 
Soort woningbouw 
Omdat het om een groen wijkje gaat, is het passend om natuurlijke materialen toe te voegen: hout 
of lei of schone steen. Dat kan heel goed met modulair bouwen. Een modulair bouwsysteem is 
makkelijk in grotere eenheden in elkaar te zetten, in een fabriek of op het werk zelf. Het is te 
gebruiken voor tijdelijke bestemmingen, omdat het gemakkelijk kan worden weggehaald of 
veranderd, maar ook voor de eeuwigheid, want het voldoet aan alle bouwvoorschriften en 
bouwbesluiten.  
 
Impressie 
Dit is een schets van bovenaf, min of meer gezien van boven de provinciale weg.  

 
Op een half terrein komt een groene ruimte omgeven door twee lange blokken woningen van twee 
lagen en één blok van drie lagen - ongeveer de hoogte van de omliggende bebouwing (twee 
woonlagen plus een kap). Dat zijn corridorwoningen: een middengang met aan weerszijden 

1 

2 

3 

4 

5 

5 

2 



Verslag sessies Flexwoningen Blekersveld, 28 oktober 2020 3 

woningen. De woningen op de begane grond krijgen allemaal een terrasje waarop mensen buiten 
kunnen zitten; de woningen op de verdiepingen hebben french windows.  
We positioneren de lange blokken zo dat de ene kant iets meer geluid vangt, maar de andere kans 
lekker stil is. Daar zit je ook aan de zonkant en heb je het gezamenlijke groen voor je. Het hogere blok 
in het midden ligt sowieso in de geluidsluwe zone.  
De nieuwe blokken hebben geen ramen richting de bestaande bebouwing. Er blijft een goede 
zichtafstand, ook door de groenstrook.  
Ook op de kopgevels komt begroeiing, voor een mooi gezicht en verrijking van het ecosysteem.  
Langs het water komen parkeerplaatsen tussen de bomen. Zowel voor auto’s als voor fietsen en 
scooters is er voldoende parkeer- en stallingsmogelijkheid in het wijkje zelf.  
Het geheel is kleinschalig en past helemaal in de bestaande wijk. 
 

 

De aanvullende 30 woningen kunnen in de 
tweede fase op eenzelfde manier op het terrein 
gebouwd worden.  
In elk van beide clusters zitten dezelfde 
woningtypen: veel studio’s en woningen met 
één slaapkamer en wat minder gezinswoningen 
met twee slaapkamers.  
Behalve deze woningen komt er ook een 
kantoorruimte voor de beheerder en een 
gemeenschappelijke buurtruimte. 
Aan weerszijden van het voetpad en bij de 
ontsluitingsweg kunnen mensen op hun 
terrasjes zitten, wat een actief leefmilieu geeft 
en ook een uitnodigende interactie met de 
bestaande wijk. 

 
Vragen en opmerkingen over de ruimtelijke inrichting 
Hieronder zijn de reacties verzameld uit de twee sessies door elkaar. 
  
Komen er in de eerste fase woningen dicht bij de bestaande bebouwing en in de tweede fase 
woningen meer richting de volkstuintjes? 
De twee complexen van 30 woningen zijn symmetrisch. In de presentatie gaan we uit van een start 
aan de ene kant, maar het is ook heel goed mogelijk om aan de andere kant te beginnen. 
 
Gaat het hek waarmee het terrein Blekersveld nu is afgesloten van de bestaande bebouwing, weg? 
Ja. Er moet één wijk ontstaan en ook esthetisch gezien is natuurlijke aansluiting beter. 
 
Momenteel wordt het landje schoongemaakt. Daarbij zijn ook de struiken in de groenzone langs de 
bestaande bebouwing weggehaald. Komen die wel weer terug? 
Er wordt een groenplan gemaakt waarvoor we kijken hoe we de omgeving zo mooi mogelijk en ook 
ecologisch zo goed mogelijk kunnen maken.   
 
In een paar afbeeldingen lijkt het voetpad op tuinen en schuurtjes van het bestaande Blekersveld 
uit te komen.  
Bij het fijnslijpen moet het voetpad in een vloeiende lijn naar het bestaande plein toe lopen. 
 
Moeten er wel zoveel parkeerplaatsen komen? 
We hebben ons gehouden aan de regelgeving over het aantal parkeerplaatsen dat bij de bouw van 
woningen gerealiseerd moet worden. Het denken over mobiliteit is wel aan het veranderen, maar 
voorlopig is dit de norm. De parkeerdruk op de bestaande wijk mag niet toenemen.  
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Rondom het terrein liggen nu aan de noordkant en de oostkant langwerpige verhogingen, een 
soort wallen met bomen erop. Blijven die bestaan? 
De wallen worden weggehaald. De schets hieronder (als het ware vanaf de geluidsschermen gezien) 
maakt duidelijk dat het water zichtbaar en beleefbaar wordt voor de wijk. Of de bomen op de wallen 
bruikbaar blijven, is niet te zeggen. In elk geval komen er bomen in die stroken. 

 
Wordt de geluidsoverlast niet te groot zonder de demping door die wal bij de Randweg? 
Uit onderzoek blijkt dat de geluidsschermen het leeuwendeel weren van het geluid dat op de 
provinciale weg wordt geproduceerd. De wallen lijken weinig demping te geven. We zullen de 
bouwfysicus nader onderzoek laten doen wat de wallen voor het geluid doen en hoe de hinder 
misschien op een andere manier op te lossen is, bijvoorbeeld meer geluidsschermen. Ook speelt mee 
dat er in de wallen wel wat bodemvervuiling is en dat er sanering nodig is voor de veiligheid.  
 
Het lijkt mij gevaarlijk als er een open route zonder hek of ophoging naar het water toe loopt.  
De meeste statushouders en hun kinderen kunnen namelijk niet zwemmen. 
Het is juist belangrijk dat het water vanuit de huizen zichtbaar is. Met een wal ertussen zijn spelende 
kinderen uit het zicht en kun je geen actie ondernemen. Er zijn duidelijke regels voor open water in 
een woonwijk, waar we ons aan houden.   
 
Hoe zit het met de vervuiling door de Randweg? 
Hierover komt nog overleg met de milieuspecialisten van de gemeente. Je moet eerst een plan 
hebben voordat je de effecten kunt gaan toetsen. Vóór de bouw is daar zeker meer duidelijkheid 
over. Naarmate de auto’s schoner worden, zal de verontreiniging verminderen, maar daar valt niet 
op te wachten. Wat in elk geval helpt, is goed zorgen voor groen. Misschien is mos sedum op de 
daken te overwegen, want dat is een goede opvang voor stofdeeltjes. 
 
Zijn er geen tuintjes bij de benedenhuizen? En geen balkons in de woningen erboven? 
Nee. Op de begane grond krijgen bewoners een terrasje, een buitenruimte waar je een stoel neer 
kunt zetten, maar geen eigen tuin. Er is alleen een collectieve groene ruimte. In de bovenwoningen 
komen french windows, met zo’n klein hekje waarachter je de ramen zo open kunt zetten dat je de 
buitenwereld naar binnen haalt. De woningen hebben een formaat waarvoor volgens de regelgeving 
geen eigen buitenruimte bij gemaakt hoeft te worden.  
 
Waar is het speelveld gesitueerd? 
Op afbeeldingen hierboven zijn de speelvelden aangegeven met een 5. Tot de tweede bouwfase is de 
ongebruikte helft van het terrein ook speelveld, maar dat is dus tijdelijk. Het parkje in de groene punt 
bij de ingang van het wijkje blijft wel bestaan. 
 
Kunnen we een keer kijken op de locatie, waarbij iemand uitlegt hoe het gaat worden? 
Die suggestie neemt de gemeente mee.  
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Moet er bij de toegangsweg (6) geen voorrangskruising komen, waarbij het verkeer op de Willem 
de Zwijgerlaan voorrang heeft? Als er bewoners bij komen en het verkeer toeneemt, wordt het 
anders heel gevaarlijk.  
Of een rotonde? Zeker ook omdat daar veel fietsers rijden, die gewoon zullen doorrijden.  
Daar moet de mobiliteitsspecialisten van de gemeente de beste oplossing voor gaan vinden.  
 
Ik heb een voorkeur voor hout als materiaal voor de gevels. Om wat voor soort zou het dan gaan? 
Gaat dat vergrijzen of behoudt het de kleur? 
Dat staat nog niet vast. De modellen waaruit gekozen kan worden, komen nog. Hout is in allerlei 
verduurzamingen verkrijgbaar. Soms is het mooi als je de natuurlijke veroudering ziet optreden 
(western red ceder bijvoorbeeld wordt op den duur heel mooi lichtgrijs), maar je kunt ook de kleur 
versterken en vastleggen door te impregneren of er een laag op te leggen. Belangrijk is dat het hout 
onderhoudsvriendelijk blijft en een duurzaamheidscertificaat heeft. En als het bewerkt wordt, moet 
dat ook duurzaam gebeuren.  
 

De presentatie van de ruimtelijke inrichting is op de website van de gemeente terug te vinden.  
U kunt vragen en opmerkingen mailen via  flexwonen@bloemendaal.nl  tot vrijdag 5 november.  

 
Integratie van statushouders 
Jenet Fenenga, teamleider bij Vluchtelingenwerk, houdt een inleiding. 
Vluchtelingenwerk koppelt een vrijwilligers aan elke volwassen nieuwkomer. Deze vrijwilligers 
helpen nieuwkomers twee jaar om hun weg te vinden in de gemeente. Ze begeleiden hen bij 
papierwerk en regelwerk, zoals dat ze aan inburgering meedoen, dat kinderen naar school gaan, dat 
ze een zorgverzekering afsluiten enzovoorts. 
Elke gemeente heeft een taakstelling, afhankelijk van de instroom per jaar en van de grootte van de 
gemeente. Bloemendaal in het verleden heel veel mensen opgevangen in Dennenheuvel, maar 
omdat er te weinig sociale huurwoningen waren, zijn zij uitgeplaatst naar andere gemeenten.  
Ze tellen dus niet meer mee voor de Bloemendaalse taakstelling.  
De statushouders die in Blekersveld komen wonen, is een heel diverse groep met verschillende 
achtergronden en leeftijden. Bij de opvang in Dennenheuvel een paar jaar geleden kwamen de 110 
statushouders vooral uit Syrië en Eritrea. Nu zijn er veel meer nationaliteiten: mensen komen uit 
Turkije, Jemen, Pakistan, Irak, Iran, Soedan, Ethiopië, Rusland. In de groep zitten jongeren die willen 
gaan studeren, maar ook oudere alleenstaanden en echtparen. Ook zijn er vaders die wachten op 
gezinshereniging en gezinnen met kinderen. 
Deze mensen hebben lang in een asielzoekerscentrum gezeten en willen heel graag een start maken 
met hun nieuwe leven. In een AZC staat het leven stil. De meesten willen graag integreren, de taal 
leren, in contact komen met Nederlanders, leren hoe het er hier aan toe gaat. De nieuwe bewoners 
hebben dus grote behoefte aan uitwisseling en daarom is het zo belangrijk dat de omliggende wijk 
betrokken wordt bij hun komst. En dat de statushouders straks ook zelf betrokken worden bij wat er 
geregeld wordt. Er zal maatwerk nodig zijn. Sommige nieuwkomers zullen snel integreren, ze pakken 
een studie op en de kinderen spreken in no time vloeiend Nederlands. Maar er zullen ook 
analfabeten zijn die meer begeleiding nodig hebben.  
 
Vragen en opmerkingen over de integratie van statushouders 
Onderstaand zijn de antwoorden op de vragen van de twee groepen meestal gegeven door Jenet 
Fenenga van Vluchtelingenwerk. Bij de reacties van Frédérique van Weering, die bij de gemeente 
Bloemendaal werkzaam is in het sociaal domein, staat haar naam vermeld. 
 
Wat houdt de term statushouder in? 
De termen vluchteling en statushouder worden weleens door elkaar gebruikt, maar er zijn wel 
verschillen. Vluchtelingen worden erkend als vluchteling wanneer zij voldoen aan bepaalde eisen, 
zoals gevlucht zijn vanwege oorlog, geaardheid of politieke overtuiging. Ze kunnen dan asiel 
aanvragen en moeten in een asielzoekerscentrum wachten op de uitslag van het IND. Vanaf het 
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moment dat zij van het IND een vergunning krijgen, zijn ze statushouder. In eerste instantie krijgen ze 
een verblijfsstatus voor vijf jaar. In die periode moeten ze een inburgeringsexamen hebben gedaan 
en in een participatieverklaringstraject geleerd hebben over de Nederlandse normen en waarden, 
het recht, hoe de maatschappij in elkaar zit. Na vijf jaar kunnen ze verlenging van hun status 
aanvragen, mits de situatie in hun land van herkomst of hun reden van vluchten niet gewijzigd is.  
Dan kunnen ze een verlenging voor onbepaalde tijd krijgen en met die vergunning kunnen ze 
vervolgens het Nederlanderschap aanvragen. 
  
Het is heel logisch dat statushouders juist contact willen met een Nederlandse omgeving, want dat 
is de beste manier om te integreren. 
Het beleid is nu ook mensen zo snel mogelijk hun weg te laten vinden. Het is niet meer zo dat ze 
eerst de taal moeten beheersen voordat ze stage kunnen lopen of werk kunnen zoeken. Juist de 
combinatie van taalles en je staande houden in een nieuwe situatie werkt veel beter dan de eerste 
twee jaar alleen met inburgeren bezig zijn, zoals het voorheen was. 
 
De nieuwe woningen lijken veel studio’s en kleine appartementen voor eenpersoonshuishoudens te 
bevatten. Is er zicht op de verhouding tussen gezinnen en alleenstaanden? 
De vraag is veel gemêleerder dan het nu geschetste aanbod voor eenpersoons- en tweepersoons-
huishoudens. Bij de groep die Bloemendaal toegewezen heeft gekregen, zitten ook grotere gezinnen. 
Ook zijn er alleenstaanden die nog wachten op gezinshereniging. Meestal krijgen zij pas een woning 
toegewezen als hun gezin overkomt, maar het kan zijn dat zij de lange procedureperiode wel al in 
Blekersveld kunnen gaan wonen. Het is aan de gemeente om de afwegingen voor huisvesting te 
maken. Frédérique meldt dat aan de architect is doorgegeven dat er woonruimte moet komen voor 
vooral   eenpersoons- en tweepersoonshuishoudens en ook enkele gezinnen met kinderen.  
 
Als iemand die wacht op gezinshereniging nu alleen in een appartement komt wonen, maar na een 
tijd zijn gezin erbij krijgt, kan de woning dan worden aangepast? 
Frédérique vindt dit een specifieke vraag voor de architect. De woningen worden modulair gebouwd 
en in die zin zou aanpassing mogelijk moeten zijn. Het zou ook kunnen dat het gezin dan 
doorstroomt naar een reguliere eengezinswoning in Bloemendaal. Daarover zijn afspraken met de 
woningcorporaties nodig. Gezinshereniging duurt tegenwoordig wel zeker twee jaar, dus iemand kan 
eerst in Blekersveld gaan wonen en daarna doorverhuizen naar een grotere woning.  
 
Kennen de nieuwe bewoners elkaar al? 
De statushouders zijn afkomstig uit verschillende asielzoekerscentra, maar ze kunnen elkaar wel al 
eerder in een AZC ontmoet hebben. Sommigen zitten al jaren in AZC’s en hebben een netwerk om 
zich heen opgebouwd.  
 
Is er geen risico voor excessen omdat de statushouders uit verschillende landen komen en al dan 
niet vanwege het geloof problemen met elkaar hebben? Er zijn in de wijk wel zorgen. 
In het voormalig klooster Dennenheuvel waren af en toe wel spanningen, wat niet zo gek is als er 110 
mensen in één gebouw gehuisvest zijn, maar escalaties zijn er eigenlijk niet geweest - ondanks de 
verschillen in geloof en opleiding. En nu krijgen 40 mensen een eigen woning en kunnen ze met hun 
nieuwe leven beginnen en daar zelf richting aan geven. Daarbij komt dat we maatwerk begeleiding 
geven. We gaan eerst van alles met hen regelen en vertrouwen opbouwen. Het kan voorkomen dat 
vrijwilligers van Vluchtelingenwerk iets problematisch signaleren; dan zullen zij er professionals bij 
halen. Er kan behoefte zijn aan psychische hulp of een cursus zelfredzaamheid of iets heel anders, 
dat is echt maatwerk. 
 
Er wordt in twee fases gebouwd. Het is geen goed idee als er eerst een blok voor statushouders 
komt en daarna een blok voor reguliere woningzoekenden. Er zou meteen een mix moeten komen.  
Frédérique geeft aan dat het ook de bedoeling is dat beide helften gemengd bewoond gaan worden. 
De gemeente start wel met toewijzing aan 40 statushouders vanwege de taakstelling. Wellicht kan in 
de eerste fase gespreid gebouwd worden, zodat er na de tweede fase een goede mix ontstaat. 
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De woonblokken lijken gericht op communityvorming op buurtniveau. Maar de statushouders 
hebben juist behoefte aan integratie met Nederlandse bewoners. Waarom worden er dan toch 
zoveel statushouders bij elkaar geplaatst? 
Het klopt dat het niet hun keuze is om zo te gaan wonen. Maar de AZC’s zitten vol en de mensen 
wachten al heel lang op woonruimte. Zo kunnen ze wel een start maken in de gemeente waar ze 
komen te wonen. Want zolang je niet weet waar je terecht komt, kun je niet met je nieuwe leven 
beginnen, kun je niet aarden en vrienden maken, omdat je misschien toch weer ergens anders naar 
toe verplaatst wordt. In principe wonen ze ook tijdelijk in Blekersveld. Als ze ingeburgerd zijn en werk 
hebben en geld verdienen, kunnen ze ergens anders gaan wonen.  
Frédérique brengt in dat de gemeente zich ervan bewust is dat statushouders zelf en ook 
omwonenden liever niet willen dat de statushouders bij elkaar worden gehuisvest. Daarom is ook 
gekozen voor een mix van 40 statushouders met 40 reguliere woningzoekenden in de 60 nieuwe 
woningen. Ook wil de gemeente graag een begeleidingscommissie instellen om samen met 
omwonenden de statushouders al gelijk het gevoel te geven dat ze welkom zijn in de wijk.  
 
Begeleidingscommissie 
Frédérique van Weering vertelt wat de bedoeling is.  
Tijdens de bewonersavonden in augustus werd zorg uitgesproken dat de sociale balans in de wijk 
verstoord zou kunnen worden. Daarom wil de gemeente een begeleidingscommissie van plusminus 
vijftien mensen instellen. Dat zou een groep moeten worden van ongeveer de helft omwonenden 
(direct omwonenden en mensen die wat verder weg wonen) en de helft mensen van organisaties en 
verenigingen die nu al actief zijn in de wijk. Daarbij valt te denken aan Buurtvereniging Overveen, 
Welzijn Bloemendaal, Vluchtelingenwerk, scholen, kinderopvang, Tuinbouwvereniging Buytentwist, 
Landje van De Boer. Het doel van de begeleidingscommissie is de komst van de statushouders voor 
zo goed mogelijk te laten verlopen, zodat de sociale balans in de wijk behouden blijft. De commissie 
zal alert zijn wat er in de wijk speelt, samen oplossingen bedenken voor signalen die uit de wijk 
komen en activiteiten opzetten voor de wijkbewoners. Ook zal de commissie afspraken maken met 
de verhuurder en de beheerder en ook met de gemeente en Vluchtelingenwerk over wie wanneer 
waarvoor bereikbaar is. De gemeente zal organisaties gericht uitnodigen en roept daarnaast actieve 
omwonenden op om mee te doen. 
 

Bent u iemand die actief wil meedenken, signalen en meningen wil ophalen uit de 
wijk, graag zaken verbetert op sociaal gebied en oplossingen zoekt en aandraagt, 
meld u dan aan via flexwonen@bloemendaal.nl  voor vrijdag 5 november.  

 
De begeleidingscommissie gaat op maandag 16 november van start, om 19.30 uur. In eerste instantie 
is er tweewekelijks een online bijeenkomst, later wordt dat maandelijks. Als de woningen gebouwd 
zijn, worden ook statushouders, andere nieuwe bewoners en de beheerder uitgenodigd deel te 
nemen in de commissie. 
 
Vragen en opmerkingen over de begeleidingscommissie 
De doelstelling ‘de sociale balans in de wijk behouden’ vind ik vreemd zwaar aangezet. Graag een 
wat prettigere formulering. Er moet wel iets gebeuren om de integratie van de nieuwkomers te 
bevorderen, maar we hebben al 27 jaar ervaring met de opvang van asielzoekers en statushouders 
in Bloemendaal. Daar hebben we positieve ervaringen mee. Na aanvankelijke twijfel en bezwaren 
zijn er altijd omwonenden opgestaan om van harte mee te werken.   
In Dennenheuvel was vooraf inderdaad weerstand, maar al snel waren er wel zo’n 45 vrijwilligers uit 
de gemeente Bloemendaal en ook nog taalcoaches en begeleiders. Vaak is er angst voordat er een 
voorziening komt, maar zijn de omwonenden later heel betrokken. 
 
Afsluiting 
Gespreksleider Renske Keur bedankt alle deelnemers voor hun aanwezigheid en inbreng. 
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