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Bloemendaal # De moeders en de
vader zijn hier enkele jaren geleden,
meestal na een scheiding, halsover-
kop gaan wonen. De economisch
daklozen verblijven in de nonnen-
kamers van het vroegere klooster
Euphrasia, of in het verzorgings-
huis Dennenheuvel.

Ze komen uit de wijde omgeving,
zoals uit Overveen, Amsterdam, Vel-
sen of Heemstede. Een overeen-
komst is dat ze na enkele jaren op
Dennenheuvel hier ook zijn gewor-
teld. Door werk, door hun nieuw op-
gebouwde leven en door hun
schoolgaande kinderen.

Kinderen op school
Saskia Frederiks woont al drie jaar
op Dennenheuvel met haar twee
kinderen van 12 en 16 jaar die in Bloe-
mendaal en Driehuis op school zit-
ten. De stress grijpt haar bij de keel,
nu de datum van 1 maart steeds dich-
terbij komt.

In november kregen de bewoners
een brief van de gemeente dat ze
hun tijdelijke woning op deze da-
tum moeten hebben leeggeruimd.
Ze beseften allemaal dat dit mo-
ment ooit zou komen, maar toch ho-
pen ze op meer begrip van de ge-
meente Bloemendaal.

Frederiks: ,,Wij moeten als alleen-
staande moeders op 1 maart vertrek-
ken. De twee andere groepen op
Dennenheuvel, antikrakers en sta-
tushouders, mogen misschien tot
december blijven. Wij moeten er als
eersten uit. Waarom? We zijn een
kwetsbare groep met onze kinde-
ren. Al jaren verkeren we in on-
zekerheid, maar nu heeft de paniek
toegeslagen.’’

Wachttijd
Frederiks staat net als haar lotgeno-
ten ingeschreven bij Woonservice
Kennemerland. Maar drie of vier
jaar op die lijst staan, betekent niet
dat een geschikte en betaalbare so-
ciale huurwoning in het zicht is. Een
wachttijd van negen of tien jaar is
heel normaal.

,,Ik hoop dat de gemeente Bloe-
mendaal zijn best doet ons hoger op
die wachtlijst te krijgen, zodat we
meer urgentie krijgen voor een wo-
ning in de buurt. Neem een actieve
houding aan om ons als Bloemenda-
lers verder te helpen.’’ Frederiks
werkt als ZZP’er: ,,Een huur van
1300 in de maand voor een huurwo-
ning in de particuliere sector kan ik
met mijn inkomen niet betalen.’’

’Niet zielig’
Ilona Dorgelo, werkzaam in het on-
derwijs, woont drieënhalf jaar op
Dennenheuvel en ziet de toekomst
eveneens somber in. Ze benadrukt

dat de bewoners ’niet zielig’ zijn.
,,We hebben ons leven na een nare
periode met een scheiding weer op
de rit, alleen zoeken we nieuwe
woonruimte. We verwachten geen
tovenarij, maar gewoon een beetje
hulp van de gemeente. Kan die
deadline van 1 maart niet verdwij-
nen?’’

Dorgelo en haar dochter van ze-
ven jaar zouden al zijn geholpen
met een half jaar extra respijt, voor-
dat ze uit het klooster moeten ver-

trekken. Dat verhoogt haar kansen
op het vinden van een sociale huur-
woning. ,,Je spaart punten bij de
woonservice. Ik ben nu nog maar
nummer tachtig van de achthon-
derd gegadigden voor een woning.’’

Crisisopvang
Zowel Frederiks en Dorgelo hebben
het angstbeeld om in de crisis-
opvang te belanden. Voor Dorgelo,
afkomstig uit Amsterdam, betekent
dat overnachten bij het Leger de
Heils in de hoofdstad. Frederiks zou
ook haar toevlucht moeten zoeken
bij de maatschappelijk opvang. Het
is een beklemmend visioen dat sla-
peloze nachten oplevert. ,,Met onze
kinderen, dat is een heel onveilige
situatie.’’

Reactie wethouder
Wethouder Susanne de Roy van Zui-
dewijn erkent dat het ’schrijnend’ is
als moeders met kinderen geen dak
meer boven hun hoofd hebben. De
gemeente is volgens haar gebonden
aan de afspraken met Woonservice
Kennemerland. ,,Wij kunnen als ge-
meente niet mensen een hogere ur-
gentie geven.’’

Volgens haar gold bij de komst
van deze gescheiden ouders op Den-
nenheuvel altijd de afspraak dat ze
zelf op zoek zouden gaan naar
woonruimte. Samen met de brief
aan de gezinnen van Dennenheuvel
hebben hun gemeenten van her-
komst een brief gekregen met de
vraag om woonruimte te regelen.

Dat is met die gemeenten ook de
deal geweest, toen deze moeders
hier onderdak vonden. ,,We hadden
tijdelijk woonruimte beschikbaar
op Dennenheuvel, maar we zijn niet
in staat ze permanent onderdak in
Bloemendaal te bieden. Dat moeten

de gemeenten van herkomst doen.’’
Volgens De Roy van Zuidewijn ko-

men deze moeders niet automatisch
in aanmerking voor toekomstige
woonlocaties in Bloemendaal, zoals
verzorgingshuis Oldenhove en de
nieuwbouw op Blekersveld. Voor
beide plekken geldt dat daar status-
houders en mensen die op een
wachtlijst staan komen te wonen.

Actief
Opzet is dat nieuwe woningen

van Blekersveld in de zomer klaar
zijn, dan gaan de statushouders ver-
huizen. ,,Natuurlijk, we zetten niet
iemand op 1 maart uit als die bewo-
ner een maand later een huurwo-
ning krijgt. Maar ze schieten er niets
mee op, als ze er tijdelijk twee maan-
den langer mogen blijven wonen. Ze
moeten zelf heel actief naar woon-
ruimte op zoek gaan.’’

DENNENHEUVEL Alleenstaande ouders moeten per 1 maart tijdelijke opvang verlaten

Bang om dakloos te worden
Zeven moeders en één
vader op landgoed Den-
nenheuvel vrezen op 1
maart dakloos te wor-
den. Ze hopen dat de ge-
meente Bloemendaal ze
kan helpen, maar de ge-
meente zegt weinig te
kunnen doen.
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""We verkeren al
jaren in

onzekerheid,
maar nu heeft
de paniek
toegeslagen

•iToekomst
De gemeente heeft landgoed
Dennenheuvel in bruikleen van
de katholieke congregatie van
de Zusters van de Goede
Herder. Met de congregatie is
afgesproken dat de gebouwen
uiterlijk op 31 december van dit
jaar compleet zijn verlaten. De
gebouwen gaan vervolgens
tegen de vlakte voor
nieuwbouw. Op Dennenheuvel
komt een nieuw wijkje met
tachtig woningen, waarvan
zeker een derde in de sociale
sector.

Landgoed Dennenheuvel is prachtig gelegen in het groen. ARCHIEFFOTO


