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Beste omwonende van Westelijke Randweg 1,

U woont in de buurt van de Westelíjke Randweg 1. Vorig jaar heeft (een deel van) u volop meegedacht
over de ontwikkelíng van woningen op deze locatíe. Mede op basis van deze inbreng is er door Wibaut
BV een plan voor bebouwíng opgesteld, een zogenoemd stedenbouwkundig plan.

Omdat de gemeente een achterstand heeft met het huísvesten van statushouders, is daarna gekeken

naar locaties voor flexibele tijdelüke woningen voor deze groep. Wij lieten u op 3l januari 2020 weten
dat gekeken werd of Westelijke Randweg 1 daarvoor geschikt was.

Op 29 april heeft het college van burgemeester en wethouders besloten dat woonruimte voor
statushouders mogelijk en wenselíjk is op Westelijke Randweg 1. Dit wordt een onderdeel van de
geplande bouw. Het college keurde hiervoor het vernieuwde stedenbouwkundig plan goed. De

procedure wordt vanwege de spoedhuisvesting van statushouders versneld.

Besluiilorming
De gemeenteraad bespreekt het plan op 13 mei 2A2Oin de commissie Samenleving. U kunt dan

inspreken. Hiervoor kunt u zich aanmelden via eriffíebloemendaal(abloemendaal.nl. De gemeenteraad

neemt een besluit tíjdens de raadsvergadering op 28 mei 2020.
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Aanvullende informatie
Meer informatie vindt u op https://www.bloemendaal.nllproiecten/flexwonen en via de website
www.participatíewrl.nl. U víndt hier ook de nieuwe versie van het stedenbouwkundig plan, het
voorlopig ontwerp en het sociaal plan.
Hebt u vragen over het project? Mail dan naar Gerald van Hulten van Wibaut BV, gerald@wibaut.nl of
naar flexwonen@bloemendaal.nl. Wilt u de gemeenteraad uw mening of suggestie meegeven? Mail dan
naar de griffie, via griffiebloemendaal@bloemendaal.nl.
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Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van.Floertiônãial,
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