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Praktijkhuis Inspiration, een inloophuis voor mensen met eetstoornissen in Bennebroek,

moet tweeënhalve maand na de opening, de deuren alweer sluiten. Eén juni moeten ze

het pand uit. De gemeente Bloemendaal wil er Oekraïense vluchtelingen onderbrengen.

Joke de Wit, coördinator van het inloophuis baalt van de situatie. "We hebben

aangeboden om naar een hoek van het pand te verhuizen, zodat er ruimte beschikbaar is

voor de vluchtelingen. Maar de gemeente Bloemendaal is onvermurwbaar."

Stichting Praktijkhuis Inspiration, heeft 35 duizend euro gekregen van het Oranjefonds voor

het opzetten van het inloophuis en trok afgelopen februari in het pand op het terrein van het

oude psychiatrische ziekenhuis aan de Rijksstraatweg in Bennebroek. Eigenaar van het pand is

de SVE Group en die heeft het via een leegstandsbeheerder middels een anti-

kraakovereenkomst verhuurd aan de stichting. Nu de gemeente Bloemendaal met spoed op

zoek is naar een locatie voor de opvang voor vluchtelingen, wordt het pand per 1 juni aan de

gemeente verhuurd.   

Hard nodig

De komst van het inloophuis is volgens Joke de Wit hard nodig omdat de wachtlijsten in de

reguliere zorg voor mensen met eetstoornissen, tot anderhalf jaar op kunnen lopen. "We

krijgen telefoontjes van ouders, opa's en oma's over kinderen die echt heel slecht gaan en ons

vertellen dat ze zo blij zijn dat ze bij ons terecht kunnen."

Het inloophuis is twee dagen in de week geopend en per keer komen er vijf á tien mensen. In

een huiskamersetting kunnen de patiënten bij elkaar zijn en meedoen aan creatieve

workshops. Ook wordt er eten aangeboden en is er een aparte kamer voor crisissituaties. "Je

ziet de patiënten vaak al na een paar keer hier komen, enorm opknappen. Omdat ze eindelijk

begrepen worden. De vrijwilligers hier zijn allemaal ervaringsdeskundigen."

De patiënten die het inloophuis bezoeken zijn bijzonder kwetsbaar en dat maakt dat de

stichting er alles aan wil doen om hen veiligheid en continuïteit te blijven bieden. 

De gemeente Bloemendaal wil maximaal 100 Oekraïense vluchtelingen opvangen in het pand.

Het inloophuis verhuizen naar een hoek van het pand is volgens de gemeente geen optie. "We

hebben die ruimte zelf nodig hebben voor de vluchtelingen voor ontmoetingsruimtes, een

woonkamer et cetera", zo laat een woordvoerder van de gemeente weten. 

Alternatieven

De beheerder van het terrein heeft twee alternatieven aangedragen aan de stichting. Ook de

gemeente heeft twee alternatieven aangedragen, waarin rekening is gehouden met de

minimale eisen waaraan de locatie moet voldoen zoals een keuken en een woonkamer. Maar

volgens De Wit zijn die locaties allemaal niet geschikt. "In het dorpshuis kunnen we alleen

zondagmiddag een zaaltje huren en de ruimte is niet geschikt voor de dingen die we willen

doen. En Duinlust is totaal afgelegen. Daar kunnen de meisjes niet naartoe komen op de �ets,

dat gaat gewoon niet. Die locatie is niet bereikbaar met openbaar vervoer."

Hart voor Bloemendaal, gaat vanavond een motie indienen in de gemeenteraadsvergadering

van Bloemendaal om het inloophuis te redden. De partij roept het college op om het

inloophuis te laten blijven in het huidige pand, totdat er een goed alternatief is gevonden. 

De Wit hoopt dat de raad in zal stemmen. "We willen echt meewerken en we zitten de

Oekraïeners totaal niet in de weg daar. Voor de toekomst zouden we met de burgemeester

graag in gesprek gaan over Oldenhove en de pastorie naast de St Josephkerk."



Dit is een bericht van de gemeenschappelijke nieuwsredactie

Meer nieuws uit Haarlem e.o.?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit Haarlem en omgeving. Reageer,

discussieer en deel jouw nieuws.

📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via NHNieuws.nl/Haarlem.

🔔 Download de app en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt

📧 Stuur ons jouw tips op haarlem@nhnieuws.nl

✏  Tikfout gezien? Laat het ons weten via tikfout@nhmedia.nl

Ander nieuws

Van Boekel en Nijhuis �uiten �naleduels play-o�s van AZ tegen Vitesse

5 minuten geleden · Door Edward Dekker

Last van een droge huid? Ontdek tips om je huid optimaal te verzorgen

Advertentie

Met een ooglaserbehandeling in ca. 30 seconden…

Advertentie

Sluiten, uitbreiden of afslanken: veiligheidsregio wil brandweer op de scho...

23 mei 2022

SPORT

GESPONSORD DOOR ETOS

GESPONSORD DOOR MEMIRA EYECENTER

NOORD-HOLLAND

AMSTELLAND

https://www.facebook.com/groups/nieuwsuithaarlem/
https://www.nhnieuws.nl/haarlem
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/275272/nieuw-het-belangrijkste-nieuws-uit-de-ijmond-in-een-pushbericht
mailto:tikfout@nhmedia.nl
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/304279/van-boekel-en-nijhuis-fluiten-finaleduels-play-offs-van-az-tegen-vitesse
https://widgets.sprinklecontent.com/r/?u=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3dzIyNDUuc21hcnRhZHNlcnZlci5jb20lMkZjbGljayUzRmltZ2lkJTNEMjgyNTg2NjElMjZpbnNpZCUzRDEwODc1NDUwJTI2cGdpZCUzRDEwODMxODglMjZmbXRpZCUzRDQ3MzI0JTI2Y2tpZCUzRDAlMjZ1aWklM0Q0NTIxNTcxNzUxMTY3NjY1MjIlMjZhY2QlM0QxNjUzNDgwODI2MTM4JTI2b3BpZCUzRDc3YTBlOGJkLWQwZWQtNDQ2MC1hZjM5LTM3MGNjNDIwNjUyOCUyNm9wZHQlM0QxNjUzNDgwODI2MTM5JTI2dG1zdHAlM0QxNjUzNDgwODI2MDI3JTI2dGd0JTNEYWRtYW50eCUyNTNkdGVjaG5vbG9neV9hbmRfY29tcHV0aW5nJTI1M2JhZG1hbnR4JTI1M2RyZWxpZ2lvbl9hbmRfc3Bpcml0dWFsaXR5JTI1M2JhZG1hbnR4JTI1M2RlZHVjYXRpb24lMjUzYnN0cm9zc2xlJTI1M2RhbGxfY2F0ZWdvcmllcyUyNTNiJTI1MjRkdCUyNTNkMXQlMjUzYiUyNTI0aGMlMjZzeXN0Z3QlM0QlMjUyNHFjJTI1M2QxMzEwNTA3MTM0JTI1M2IlMjUyNHFsJTI1M2RNZWRpdW0lMjUzYiUyNTI0cXBjJTI1M2QzMzExJTI1M2IlMjUyNHF0JTI1M2QyMTJfMTIxMl8zMzAyMXQlMjUzYiUyNTI0ZG1hJTI1M2QwJTI1M2IlMjUyNGIlMjUzZDE2MTAwJTI1M2IlMjUyNG8lMjUzZDExMTAwJTI1M2IlMjUyNHN3JTI1M2QxMjgwJTI1M2IlMjUyNHNoJTI1M2Q3NjglMjUzYiUyNTI0d3BjJTI1M2Q1NDM5JTI1M2IlMjUyNHdwYyUyNTNkNjMwNiUyNTNiJTI1MjR3cGMlMjUzZDEzMzUlMjUzYiUyNTI0d3BjJTI1M2QxMzM2JTI1M2IlMjUyNHdwYyUyNTNkMTMzNyUyNTNiJTI1MjR3cGMlMjUzZDEzMzglMjUzYiUyNTI0d3BjJTI1M2QxMzM5JTI1M2IlMjUyNHdwYyUyNTNkMTM0MCUyNTNiJTI1MjR3cGMlMjUzZDEzNDIlMjUzYiUyNTI0d3BjJTI1M2QxMzQzJTI1M2IlMjUyNHdwYyUyNTNkMTM0NCUyNTNiJTI1MjR3cGMlMjUzZDEzNDUlMjUzYiUyNTI0d3BjJTI1M2Q3ODIzJTI1M2IlMjUyNHdwYyUyNTNkNjM5OSUyNTNiJTI1MjR3cGMlMjUzZDYzMDclMjUzYiUyNTI0d3BjJTI1M2Q2MzMwJTI1M2IlMjUyNHdwYyUyNTNkNjMwOCUyNTNiJTI1MjR3cGMlMjUzZDEyNzMlMjUzYiUyNTI0d3BjJTI1M2Q1NzUzJTI1M2IlMjUyNHdwYyUyNTNkNTc1NSUyNTNiJTI1MjR3cGMlMjUzZDU4MTMlMjUzYiUyNTI0d3BjJTI1M2Q1ODE2JTI1M2IlMjUyNHdwYyUyNTNkNTgxOSUyNTNiJTI1MjR3cGMlMjUzZDU4MjElMjUzYiUyNTI0d3BjJTI1M2Q1ODM4JTI1M2IlMjUyNHdwYyUyNTNkNTkxNyUyNTNiJTI1MjR3cGMlMjUzZDU5MTglMjUzYiUyNTI0d3BjJTI1M2Q1OTc3JTI1M2IlMjUyNHdwYyUyNTNkNTk3OCUyNTNiJTI1MjR3cGMlMjUzZDU5ODAlMjUzYiUyNTI0d3BjJTI1M2Q1OTgyJTI1M2IlMjUyNHdwYyUyNTNkNTk5OSUyNTNiJTI1MjR3cGMlMjUzZDU4OTAlMjUzYiUyNTI0d3BjJTI1M2Q1ODkyJTI1M2IlMjUyNHdwYyUyNTNkNTg5MyUyNTNiJTI1MjR3cGMlMjUzZDU4OTYlMjUzYiUyNTI0d3BjJTI1M2Q1ODk5JTI1M2IlMjUyNHdwYyUyNTNkNTkwMSUyNTNiJTI1MjR3cGMlMjUzZDU5MDIlMjUzYiUyNTI0d3BjJTI1M2Q1ODAxJTI1M2IlMjUyNHdwYyUyNTNkNTc1NyUyNTNiJTI1MjR3cGMlMjUzZDU3NzElMjUzYiUyNTI0d3BjJTI1M2Q1Nzc0JTI1M2IlMjUyNHdwYyUyNTNkNTc3NSUyNTNiJTI1MjR3cGMlMjUzZDU3MzklMjUzYiUyNTI0d3BjJTI1M2Q1NzQxJTI1M2IlMjUyNHdwYyUyNTNkNTc0NCUyNTNiJTI1MjR3cGMlMjUzZDU3NDUlMjUzYiUyNTI0d3BjJTI1M2Q1NzQ4JTI1M2IlMjUyNHdwYyUyNTNkNTc1MCUyNTNiJTI1MjR3cGMlMjUzZDU3NTElMjUzYiUyNTI0d3BjJTI1M2Q2MDUyJTI1M2IlMjUyNHdwYyUyNTNkNjA1NCUyNTNiJTI1MjR3cGMlMjUzZDYwNTUlMjUzYiUyNTI0d3BjJTI1M2Q2MDU3JTI1M2IlMjUyNHdwYyUyNTNkNjA1OSUyNTNiJTI1MjR3cGMlMjUzZDYwNjAlMjUzYiUyNTI0d3BjJTI1M2Q2MDYyJTI1M2IlMjUyNHdwYyUyNTNkNjAwMSUyNTNiJTI1MjR3cGMlMjUzZDU5NjIlMjUzYiUyNTI0d3BjJTI1M2Q1OTY1JTI1M2IlMjUyNHdwYyUyNTNkNTkyMCUyNTNiJTI1MjR3cGMlMjUzZDU5MjElMjUzYiUyNTI0d3BjJTI1M2Q1OTI0JTI1M2IlMjUyNHdwYyUyNTNkNTkzMyUyNTNiJTI1MjR3cGMlMjUzZDU5MzUlMjUzYiUyNTI0d3BjJTI1M2Q1OTM3JTI1M2IlMjUyNHdwYyUyNTNkNTkzOSUyNTNiJTI1MjR3cGMlMjUzZDU5MDQlMjUzYiUyNTI0d3BjJTI1M2Q1OTA2JTI1M2IlMjUyNHdwYyUyNTNkNTkwNyUyNTNiJTI1MjR3cGMlMjUzZDU5MTAlMjUzYiUyNTI0d3BjJTI1M2Q1OTEyJTI1M2IlMjUyNHdwYyUyNTNkNTkxNCUyNTNiJTI1MjR3cGMlMjUzZDU5MTUlMjZlbnZ0eXBlJTNEMCUyNmltcHR5cGUlM0QwJTI2Z2RwciUzRDElMjZwZ0RvbWFpbiUzRGh0dHBzJTI1M2ElMjUyZiUyNTJmd3d3Lm5obmlldXdzLm5sJTI1MmZuaWV1d3MlMjUyZjMwNDM0MyUyNTJmc2x1aXRpbmctaW5sb29waHVpcy12b29yLW1lbnNlbi1tZXQtZWV0c3Rvb3JuaXNzZW4tZHJlaWd0LWdlbWVlbnRlLW9udmVybXVyd2JhYXIlMjZnbyUzRGh0dHBzJTI1M2ElMjUyZiUyNTJmd3d3LmV0b3MubmwlMjUyZmFkdmllcyUyNTJmaHVpZHR5cGVzJTI1MmZkcm9nZS1odWlkJTI1MmYlMjUzZnV0bV9zb3VyY2UlMjUzZGx1bWlxJTI1MjZ1dG1fbWVkaXVtJTI1M2RjcGMlMjUyNnV0bV9jYW1wYWlnbiUyNTNkc2xfY29tcGVlZCUyNTI2dXRtX2NvbnRlbnQlMjUzZHYx&b64=1
https://widgets.sprinklecontent.com/r/?u=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3dzIyNDUuc21hcnRhZHNlcnZlci5jb20lMkZjbGljayUzRmltZ2lkJTNEMjgyMjAwMjQlMjZpbnNpZCUzRDEwODU3MDgzJTI2cGdpZCUzRDEwODMxODglMjZmbXRpZCUzRDQ3MzI0JTI2Y2tpZCUzRDAlMjZ1aWklM0Q0NTIxNTcxNzUxMTY3NjY1MjElMjZhY2QlM0QxNjUzNDgwODI2MTM4JTI2b3BpZCUzRDE1NjQ2MjQwLWYyNTQtNDRlZS1iMjJlLWNhMTliYWMwMjVkNCUyNm9wZHQlM0QxNjUzNDgwODI2MTM5JTI2dG1zdHAlM0QxNjUzNDgwODI2MDI3JTI2dGd0JTNEYWRtYW50eCUyNTNkdGVjaG5vbG9neV9hbmRfY29tcHV0aW5nJTI1M2JhZG1hbnR4JTI1M2RyZWxpZ2lvbl9hbmRfc3Bpcml0dWFsaXR5JTI1M2JhZG1hbnR4JTI1M2RlZHVjYXRpb24lMjUzYnN0cm9zc2xlJTI1M2RhbGxfY2F0ZWdvcmllcyUyNTNiJTI1MjRkdCUyNTNkMXQlMjUzYiUyNTI0aGMlMjZzeXN0Z3QlM0QlMjUyNHFjJTI1M2QxMzEwNTA3MTM0JTI1M2IlMjUyNHFsJTI1M2RNZWRpdW0lMjUzYiUyNTI0cXBjJTI1M2QzMzExJTI1M2IlMjUyNHF0JTI1M2QyMTJfMTIxMl8zMzAyMXQlMjUzYiUyNTI0ZG1hJTI1M2QwJTI1M2IlMjUyNGIlMjUzZDE2MTAwJTI1M2IlMjUyNG8lMjUzZDExMTAwJTI1M2IlMjUyNHN3JTI1M2QxMjgwJTI1M2IlMjUyNHNoJTI1M2Q3NjglMjUzYiUyNTI0d3BjJTI1M2Q1NDM5JTI1M2IlMjUyNHdwYyUyNTNkNjMwNiUyNTNiJTI1MjR3cGMlMjUzZDEzMzUlMjUzYiUyNTI0d3BjJTI1M2QxMzM2JTI1M2IlMjUyNHdwYyUyNTNkMTMzNyUyNTNiJTI1MjR3cGMlMjUzZDEzMzglMjUzYiUyNTI0d3BjJTI1M2QxMzM5JTI1M2IlMjUyNHdwYyUyNTNkMTM0MCUyNTNiJTI1MjR3cGMlMjUzZDEzNDIlMjUzYiUyNTI0d3BjJTI1M2QxMzQzJTI1M2IlMjUyNHdwYyUyNTNkMTM0NCUyNTNiJTI1MjR3cGMlMjUzZDEzNDUlMjUzYiUyNTI0d3BjJTI1M2Q3ODIzJTI1M2IlMjUyNHdwYyUyNTNkNjM5OSUyNTNiJTI1MjR3cGMlMjUzZDYzMDclMjUzYiUyNTI0d3BjJTI1M2Q2MzMwJTI1M2IlMjUyNHdwYyUyNTNkNjMwOCUyNTNiJTI1MjR3cGMlMjUzZDEyNzMlMjUzYiUyNTI0d3BjJTI1M2Q1NzUzJTI1M2IlMjUyNHdwYyUyNTNkNTc1NSUyNTNiJTI1MjR3cGMlMjUzZDU4MTMlMjUzYiUyNTI0d3BjJTI1M2Q1ODE2JTI1M2IlMjUyNHdwYyUyNTNkNTgxOSUyNTNiJTI1MjR3cGMlMjUzZDU4MjElMjUzYiUyNTI0d3BjJTI1M2Q1ODM4JTI1M2IlMjUyNHdwYyUyNTNkNTkxNyUyNTNiJTI1MjR3cGMlMjUzZDU5MTglMjUzYiUyNTI0d3BjJTI1M2Q1OTc3JTI1M2IlMjUyNHdwYyUyNTNkNTk3OCUyNTNiJTI1MjR3cGMlMjUzZDU5ODAlMjUzYiUyNTI0d3BjJTI1M2Q1OTgyJTI1M2IlMjUyNHdwYyUyNTNkNTk5OSUyNTNiJTI1MjR3cGMlMjUzZDU4OTAlMjUzYiUyNTI0d3BjJTI1M2Q1ODkyJTI1M2IlMjUyNHdwYyUyNTNkNTg5MyUyNTNiJTI1MjR3cGMlMjUzZDU4OTYlMjUzYiUyNTI0d3BjJTI1M2Q1ODk5JTI1M2IlMjUyNHdwYyUyNTNkNTkwMSUyNTNiJTI1MjR3cGMlMjUzZDU5MDIlMjUzYiUyNTI0d3BjJTI1M2Q1ODAxJTI1M2IlMjUyNHdwYyUyNTNkNTc1NyUyNTNiJTI1MjR3cGMlMjUzZDU3NzElMjUzYiUyNTI0d3BjJTI1M2Q1Nzc0JTI1M2IlMjUyNHdwYyUyNTNkNTc3NSUyNTNiJTI1MjR3cGMlMjUzZDU3MzklMjUzYiUyNTI0d3BjJTI1M2Q1NzQxJTI1M2IlMjUyNHdwYyUyNTNkNTc0NCUyNTNiJTI1MjR3cGMlMjUzZDU3NDUlMjUzYiUyNTI0d3BjJTI1M2Q1NzQ4JTI1M2IlMjUyNHdwYyUyNTNkNTc1MCUyNTNiJTI1MjR3cGMlMjUzZDU3NTElMjUzYiUyNTI0d3BjJTI1M2Q2MDUyJTI1M2IlMjUyNHdwYyUyNTNkNjA1NCUyNTNiJTI1MjR3cGMlMjUzZDYwNTUlMjUzYiUyNTI0d3BjJTI1M2Q2MDU3JTI1M2IlMjUyNHdwYyUyNTNkNjA1OSUyNTNiJTI1MjR3cGMlMjUzZDYwNjAlMjUzYiUyNTI0d3BjJTI1M2Q2MDYyJTI1M2IlMjUyNHdwYyUyNTNkNjAwMSUyNTNiJTI1MjR3cGMlMjUzZDU5NjIlMjUzYiUyNTI0d3BjJTI1M2Q1OTY1JTI1M2IlMjUyNHdwYyUyNTNkNTkyMCUyNTNiJTI1MjR3cGMlMjUzZDU5MjElMjUzYiUyNTI0d3BjJTI1M2Q1OTI0JTI1M2IlMjUyNHdwYyUyNTNkNTkzMyUyNTNiJTI1MjR3cGMlMjUzZDU5MzUlMjUzYiUyNTI0d3BjJTI1M2Q1OTM3JTI1M2IlMjUyNHdwYyUyNTNkNTkzOSUyNTNiJTI1MjR3cGMlMjUzZDU5MDQlMjUzYiUyNTI0d3BjJTI1M2Q1OTA2JTI1M2IlMjUyNHdwYyUyNTNkNTkwNyUyNTNiJTI1MjR3cGMlMjUzZDU5MTAlMjUzYiUyNTI0d3BjJTI1M2Q1OTEyJTI1M2IlMjUyNHdwYyUyNTNkNTkxNCUyNTNiJTI1MjR3cGMlMjUzZDU5MTUlMjZlbnZ0eXBlJTNEMCUyNmltcHR5cGUlM0QwJTI2Z2RwciUzRDElMjZwZ0RvbWFpbiUzRGh0dHBzJTI1M2ElMjUyZiUyNTJmd3d3Lm5obmlldXdzLm5sJTI1MmZuaWV1d3MlMjUyZjMwNDM0MyUyNTJmc2x1aXRpbmctaW5sb29waHVpcy12b29yLW1lbnNlbi1tZXQtZWV0c3Rvb3JuaXNzZW4tZHJlaWd0LWdlbWVlbnRlLW9udmVybXVyd2JhYXIlMjZnbyUzRGh0dHBzJTI1M2ElMjUyZiUyNTJmd3d3Lm1lbWlyYS5ubCUyNTJmYmxvZyUyNTJmdmFuLXV3LXJlZnJhY3RpZS1hZndpamtpbmctYWYtaW4tMzAtc2Vjb25kZW4lMjUyZiUyNTNmdXRtX3NvdXJjZSUyNTNkc3Ryb3NzbGUlMjUyNnV0bV9tZWRpdW0lMjUzZG5hdGl2ZSUyNTI2dXRtX2NhbXBhaWduJTI1M2RTdHJvc3NsZS1jb250ZW50LW5hdGl2ZSUyNTI2dXRtX2NvbnRlbnQlMjUzZFN0cm9zc2xlX3Zhbi11dy1yZWZyYWN0aWUtYWZ3aWpraW5nLWFmLWluLTMwLXNlY29uZGVuJTI1MjZzY2xpZCUyNTNkZXlKamIyNTBaVzUwWDJsa0lqb3lPREl5TURBeU5Dd2lkMmxrWjJWMFgybGtJam9pZDJsa1oyVjBMVFUyTWpWbVlqZGxZelE0TTJRaWZR&b64=1
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/304286/sluiten-uitbreiden-of-afslanken-veiligheidsregio-wil-brandweer-op-de-schop-gooien
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/304290/aanlijnplicht-amsterdamse-bos-uitgesteld-hondenbezitters-nog-steeds-ontevreden

