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Cc: College van B&W en gemeenteraad Bloemendaal,

Amsterdam, maandag 31 augustus 2020

Betreft: uw brief van 18 augustus jl

Beste bewoners van het Kennemerpark,

Via de gemeente ontving ik jullie brief van 1B augustus jl. lk had het op prijs gesteld als jullie ons als

Wibaut en De Wijde Blik ook hadden geïnformeerd over dit schrijven. Dat had goed gepast bij de

constructieve manier waarop we met elkaar zijn omgegaan in het participatietraject. Even bellen had

natuurlijk ook gekund. Dan had ik direct al enkele onjuistheden in de brief kunnen ontzenuwen, dat

doe ik nu met deze brief.

Geen participatie-, maar informatiebijeenkomst

Jullie spreken over de bijeenkomst van 19 augustus als onderdeel van het participatieproces. Dat is

niet het geval en ook op geen enkele wijze gesuggereerd in de uitnodiging. De participatie is eind

2019 afgesloten met een participatiebijeenkomst. Op verzoek van de wethouder, die graag het aspect

van het sociaal concept meer uitgewerkt wilde zien, is op 14 januari van dit jaar daarvoor een extra

bijeenkomst belegd. De bijeenkomst van 19 augustus 2020 was louter bedoeld om jullie te informeren

over de huidige stand van het ontwerp nu de statushouders niet op deze locatie komen.

Het ontwerp is aangepast

De laatste keer dat we elkaar hebben gesproken is inmiddels een half jaar geleden. Nadat tijdens het

participatietraject het ontwerp van het gebouw is aangepast naar aanleiding van de discussie die we

met elkaar hebben gevoerd, zijn we ook recent nog doorgegaan met het doorvoeren van

aanpassingen op basis van aandachtspunten die jullie ons hebben meegegeven. lndachtig jullie wens

voor een lager gebouw hebben we het middendeel substantieel kunnen aanpassen van vier lagen

naar één laag. Daarnaast is het architectonisch ontwerp meer uitgewerkt, waarbij in het gevelontwerp

aanpassingen zijn doorgevoerd op verzoek van Welstand. Anders dan jullie in de brief stellen, een
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aangepast ontwerp dus ten opzichte van de april-versie. We vonden het meer dan logisch en netjes

om omwonenden hierover te informeren, te meer omdat we zo intensief met elkaar in het

participatietraject hebben opgetrokken. Het ontwerp is op de website www.oarticipatiewrl.nl te vinden

(versie 28ju\i2020).

Alle bijeenkomsten zijn transparant, verslagen openbaar

Bijzonder dat jullie aanvoeren dat de bijeenkomst niet controleerbaar zou zijn, daar zitde nare

suggestie in dat er geen eerlíjk verslag gedaan zou worden. Nog los van dat De Wijde Blik daar nooit

aan mee zou werken is het ook een flagrante afwijking van hoe we tot nu toe met elkaar hebben

gewerkt: elke bijeenkomst is uitgebreid verslagen, het verslag is eerst met jullie besproken en zo nodig

aangepast en vervolgens met de geluidsopnames op de participatiewebsite gezet. De Wijde Blik heeft

ons laten weten datzii zo'n uitgebreide en zorgvuldige vorm van verslaglegging nog niet eerder

hebben meegemaakt. Ook is elk onderzoek en elke presentatie op de website gezet. Van de

onlinebijeenkomst is zowel de presentatie als de opname met de toelichting op de participatiesite

gezet. We zijn het op een aantal punten niet met elkaar eens, maar als Wibaut gaan we de discussie

daarover met open vizier aan. ln dat licht is de verdachtmaking in jullie brief hierover toch wel een

beetje beneden peil, vinden jullie zelf ook niet?

Wat is de echte zorg over jongerenhuisvesting?

Wat ik vooral echt heel erg jammer vind, is dat jullie steeds argumenten aanvoeren waarom het voor
jongeren niet goed zou zijn om op deze plek te wonen. De veiligheid van het transformatorstation is

aangevoerd, geluid van de weg en spoorlijn die ook langs jullie eigen huizen loopt idem. Rapporten

van gecertificeerde bureaus die overal in het land gerespecteerd worden om hun vakkennis worden

door jullie als onzorgvuldig betiteld en in twijfel getrokken. lk waardeer jullie zorgen over het

welbevinden van deze jongeren. Maar maken jullie je ook zorgen dat er voor jongeren in Bloemendaal

en omgeving volstrekt onvoldoende betaalbare woningen zijn? Datdie jongeren noodgedwongen

jaren thuis moeten blijven wonen? Of dat ze antikraak of tegen absurde huren elders moeten wonen,

omdat er in hun eigen gemeente geen woonruimte beschikbaar is? Op dit moment staan maar liefst

meer dan 3.500 jongeren bij ons ingeschreven voor een betaalbare woning in Bloemendaal. Eerder

hebben jullie aangegeven niet met deze jongeren in gesprek te willen. lk zou jullie willen adviseren om

dat wel een keer te doen, ik ben opnieuw graag bereid om dat te faciliteren. lk venvijs jullie in dat

opzicht graag naar het landelijk onderzoek dat onder ruim 1.800 jongeren is uitgevoerd: het niet

kunnen vinden van zelfstandige woonruimte houdt hen meer bezig dan het vinden van een baan of
hun gezondheid, dat moet jullie toch ook raken?
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Mijn brief is soms wat emotioneel, excuus daarvoor. lk vind oprecht dat we landelijk, maar zeker ook in

Bloemendaal, jongeren in de kou laten staan bij het vinden van passende huisvesting. Daar blijf ik mij

hard voor maken. En ik blijf er tegelijkertijd altijd open voor staan om daar op een open en

constructieve manier met jullie over in gesprek te gaan. Je kunt mij mailen op of
bellen op

Met vriendelijke groet,
namens Wibaut,
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