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Betreft  Bijeenkomst 19 augustus 2020  

 

        

Beste omwonende,     3 augustus 2020 

 

Graag nodigen wij u uit voor een bijeenkomst op woensdag 19 

augustus a.s. over de ontwikkelingen rond de Westelijke Randweg 1. 

De bijeenkomst start om 19.30 uur en vindt, in verband met de 

coronamaatregelen, online plaats. 

 

Geen spoedhuisvesting statushouders op Westelijke 

Randweg 1 

De gemeente Bloemendaal heeft besloten om de locatie Westelijke 

Randweg 1 niet in te zetten als locatie voor spoedhuisvesting van 

statushouders. Dit betekent dat voor deze locatie weer het 

oorspronkelijke plan in beeld komt. 

 

Ontwikkeling locatie Westelijke Randweg 

Projectontwikkelaar Wibaut wil op de Westelijke Randweg 1 een 

woongebouw volgens het 1828-concept realiseren. Het gaat om 109 

appartementen voor young professionals, met gedeelde 

voorzieningen. In het gebouw is ruimte voor de huisvesting van circa 

10 statushouders, zoals uit het afgeronde participatietraject naar 

voren is gekomen.  

 

Stedenbouwkundig plan  

Tijdens de bijeenkomst zal de stedenbouwkundige het 

stedenbouwkundig plan presenteren en toelichten. Dit is tijdens een 

eerdere bijeenkomst toegezegd en heeft vanwege de plannen rond de 

spoedhuisvesting nog niet eerder kunnen plaatsvinden. 

 

Overige agendapunten 

Tijdens de bijeenkomst krijgt u een toelichting op de verdere 

procedure en planning en de inspreek- en bezwaarmogelijkheden. 

Uiteraard krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen.  

 

Meedoen aan de online bijeenkomst 

Binnenkort vindt u op de website www.participatiewr1.nl een 

toelichting hoe u de online bijeenkomst kunt bijwonen en hoe u 

vragen kunt stellen. Vooraf aanmelden is niet nodig.  

 

Bent u niet in de gelegenheid om de bijeenkomst online bij te 

wonen? Na afloop plaatsen we de video-opname en het 

gespreksverslag op de website. Als u dit verslag liever op papier 

ontvangt, stuur dan een mail naar goertz@dewijdeblik.com met de 

vermelding van uw adres. 
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Informatie en vragen 

Informatie over het project en het participatieproces dat heeft 

plaatsgevonden in de periode maart 2019 tot en met januari 2020 

vindt u op de website www.participatiewr1.nl.  

 

Heeft u nu al vragen? Mail deze dan naar goertz@dewijdeblik.com. 

We zorgen dan dat u snel antwoord krijgt.  

 

Vriendelijke groet, mede namens de gemeente Bloemendaal en 

Wibaut, 

 

Theo Dohle 

Jolijn Goertz 
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