Beste Carlinde,
In reactie op de presentatie van het nieuwe plan op 6 april j.l. en vooruitlopend op de
komende participatiesessie van 17 mei a.s. willen wij alvast een aantal punten onder de
aandacht brengen.
Wij zijn blij dat Cobraspen het plan met de uitgebreide leasure functie heeft verlaten en het
plan heeft teruggebracht naar een plan waarbij de bebouwing zich meer concentreert rond de
bestaande bebouwing met als hoofdfunctie wonen. Dit sluit veel meer aan bij het plan van de
Vrienden van Middenduin dat naar onze mening een goede basis is voor ontwikkeling.
Bebouwing van het rondfiltergebouw zoals voorgesteld (trapsgewijze bebouwing in ronde
vorm, max. 2 verdiepingen hoog met een waterstrook) zien wij als een creatieve oplossing om
het bouwvlak op zo’n wijze te benutten dat de oude vorm en functie, zichtbaar blijft.
Wij hebben echter nog wel een aantal opmerkingen:
Verplaatsing Copernicus onzeker.
Of het mogelijk is Copernicus te verplaatsen is onzeker maar vormt een belangrijke schakel in
het plan.
Is woningbouw op kelder acceptabel voor de woningcorporatie?
De vraag of het plan woningen in de Reinwaterkelder III te bouwen zo past voor de
woningbouwvereniging is onzeker. Wij kunnen onsvoorstellen dat een vorm van beschermd
wonen bij deze vorm van bouwen misschien beter zou passen en ook als sociale woningbouw
kan gelden voor een woningcorporatie. Zou zo iets passen binnen het plan?
Optie 2 bouwen langs de Zeeweg onacceptabel.
De in de presentatie gegeven optie 2, bebouwing langs de Zeeweg, is voor ons niet
acceptabel. Stichting Ons Bloemendaal wil het aanzicht vanaf de Zeeweg zo veel mogelijk
behouden en daar past bebouwing langs de rand niet bij. Dit is ook een
van onze uitgangspunten. Wij houden daar aan vast. Als optie 1 niet mogelijk is dan zijn wij
van mening dat de sociale woningbouw in de andere geprojecteerde gebouwen moet worden
opgelost.
Aantal sociale woningen onvoldoende.
In het nieuwe plan worden 14 sociale woningen ondergebracht. Totaal wordt nu aan 82
woningen gedacht (hierbij is eventuele woningbouw in de monumentale gebouwen nog niet
meegenomen). Uitgaande van een vereiste van 1/3 sociale woningbouw missen wij er nog een
aantal. Waar zijn deze geprojecteerd?
Connectie watertoren/terrein ontbreekt.
In de presentatie missen wij de connectie tussen watertoren en de rest van het terrein. Dit is
een van onze uitgangspunten.
Wij missen focus op monumentale gebouwen.
Naar ons gevoel ligt de focus in de presentatie vooral op de nieuwe bebouwing en niet op de
invulling van de bestaande monumentale bebouwing zoal de watertoren en het
machinegebouw. Een van onze uitgangspunten. Er worden wel meerdere mogelijke functies
aan de monumentale gebouwen toegekend. De uiteindelijke functie zal invloed hebben op het

gebruik van het terrein of bijvoorbeeld het aantal noodzakelijke sociale woningbouw als voor
de functie wonen gekozen zou worden. Een keuze moet daarom snel gemaakt worden. Ook
zien wij graag verankerd in het plan dat de ontwikkeling van de monumentale gebouwen als
eerste ter hand wordt genomen. Dit ter voorkoming van de situatie dat er van alles nieuw
gebouwd wordt en er geen goede invulling van de monumentale gebouwen wordt gevonden
waardoor ze leeg blijven staan en achteruitgaan qua onderhoud.
Referentiebeelden.
De op pagina 17 van de presentatie gekozen referentiebeelden vinden wij geen goed
voorbeeld van passende architectuur.
Nadere uitwerking en aanzet exploitatieovereenkomst
Een nadere uitwerking zal verder pas duidelijkheid geven over aantallen woningen, het
sociale component, nieuwe volumina t.o.v. oude, enz.
In deze nadere uitwerking mag ook een verdere aanzet gegeven worden voor sfeerbeelden
architectuur etc.
Stichting Ons Bloemendaal ziet graag nu reeds een eerste aanzet voor een
exploitatieovereenkomst opgesteld worden, dan wel dat een lijst met te verwerken afspraken
opgesteld wordt met onder meer:
Support lists
- Een regeling voor het beheer van het park
Support lists
- De garantie van behoud van de monumenten (financiering, fasering,
invulling, etc)
Support lists
-De regeling van de verhuizing van Copernicus.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur van Stichting OnsBloemendaal,
Elsbeth van Olffen en Menzo Kwint

