
Van: Wieteke, Ilona, Sanne, Anne, Setara & Hafiz, Duval en Saskia 
<gezinnen.dennenheuvel@gmail.com> 
Verzonden: woensdag 19 januari 2022 15:27 
Aan: griffier 
Onderwerp: Acht gezinnen met een noodoproep 
  
Beste griffier 
  
Wellicht vernam u onlangs in het Haarlems Dagblad dat acht gezinnen per 1 maart a.s. op straat 
dreigen te komen te staan. Wij zijn deze acht gezinnen. We bestaan voornamelijk uit gescheiden 
moeders met onze veertien kinderen, en zijn na een scheiding uit woningnood enkele jaren geleden 
in het voormalige klooster op Landgoed Dennenheuvel terechtgekomen. We komen uit de directe 
omgeving van Bloemendaal zoals Haarlem, Heemstede, Overveen en Velsen. We hebben werk in de 
omgeving en onze kinderen zitten er op school. Na een aantal bewogen jaren dromen wij sindsdien 
van een plek waar we kunnen wonen en verder gaan met ons leven. 
  
Wij zitten in een verschrikkelijk lastige wooncategorie: kinderen, bescheiden inkomens en weinig 
inschrijfjaren bij Woonservice. Ondanks dat we alles hebben gedaan wat binnen onze macht lag om 
aan vervangende woonruimte te komen lijkt het schier onmogelijk een woning te vinden in de 
omgeving. We willen koste wat het kost voorkomen dat we met onze kinderen op straat komen te 
staan of naar de nachtopvang moeten. Dit kan immers de ouder-kind-relatie in gevaar brengen, de 
gezondheid van het kind, maar ook wordt het behouden van inkomen (via dienstverband of zzp) dan 
een flinke uitdaging. 
  
Gemeente Bloemendaal geeft aan vooralsnog geen vervangende woonruimte of deadline-uitstel aan 
te kunnen bieden, alhoewel we natuurlijk hopen dat dit heroverwogen wordt. Het langdurige 
"tijdelijke" wonen in weinig optimale omstandigheden laat zo langzamerhand z'n sporen na op de 
mentale gezondheid van ons en/of onze kinderen. De dreigende deadline voor ons vertrek 1 maart 
zorgt voor nog meer stress. We hebben namelijk geen plek om naartoe te gaan. 
  
Daarom richten we deze noodoproep ook aan u. Ziet u binnen uw gemeente Haarlem de 
mogelijkheid enkele van deze bewoners passende woonruimte aan te bieden? In bijgaande 
bewonerlijst ziet u de herkomstgemeentes van deze gezinnen, waar de kinderen op school zitten en 
waar de ouders werken. Kunt u wat voor ons betekenen? Wij zijn zo langzamerhand door alle opties 
heen, maar misschien ziet u wél ergens een mogelijkheid? Of kunt u wellicht onderzoeken of die te 
vinden is? Of kent u wellicht iemand die dit kan? 
  
In bijgaande documenten vindt u wat achtergrondinformatie van de woonsituatie ter beeldvorming, 
alsmede een lijst van de bewoners met de gemeente van herkomst en de locaties van school en werk 
alsmede het artikel in het Haarlems Dagblad. We hopen dat het u inzicht geeft in onze benarde 
situatie en uiteraard dat onze hulpvraag ergens positief beantwoord wordt. 

Hartelijke groet, 
Wieteke, Ilona, Anne, Sanne, Duval, Saskia, Setara en Hafiz 
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