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Sprankje hoop voor inloophuis anorexiapatiënten in Bennebroek. ’Er zit hier niet
een onwillige burgemeester’

Vrijwilligers en bezoekers van het inloophuis dinsdagavond tijdens de raadsvergadering.
© Foto Mediahuis

Arthur de Mijttenaere Vandaag om 09:00

BLOEMENDAAL

Bij de vrijwilligers en bezoekers van het inloophuis voor mensen met eetstoornissen,
Praktijkhuis Inspiration, is een sprankje hoop gewekt. Mogelijk kunnen zij - samen met de
Oekraïners - langer in hun accommodatie blijven.

Het inloophuis moet op 1 juni uit paviljoen Eikendonck op Park Vogelenzang zijn vertrokken. Mogelijk

krijgen zij, dankzij een motie van Hart voor Bloemendaal en de VVD, enigszins respijt. Burgemeester

Elbert Roest van Bloemendaal kreeg dinsdagavond van de gemeenteraad de boodschap mee dat hij

moet onderzoeken of het inloophuis langer in Eikendonck kan blijven zitten.
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In het grote paviljoen Eikendonck komen honderd Oekraïense vluchtelingen, van wie de eerste veertig

vanaf komende maand zullen arriveren. Toen de komst van de Oekraïners bekend werd, kregen de

vrijwilligers van het inloophuis van de leegstandsbeheerder te horen dat ze het pand moeten verlaten.

Iedereen in de gemeenteraad en ook de burgemeester steunen het inloophuis, maar het is niet

eenvoudig een andere accommodatie te vinden. Landgoed Duinlust ligt te afgelegen en is ’s avonds te

donker, de pastorie van de Jozefkerk in Bennebroek is alleen op zondag beschikbaar en een eventuele

ruimte in Oldenhove moet eerst geschikt worden gemaakt.

Paviljoen Eikendonck.
© Archieffoto

Vandaar de vraag van de raad of Roest wil kijken of de vrijwilligers van het inloophuis in Eikendonck

kunnen blijven, samen met de Oekraïners. Of dat bouwkundig en ook praktisch mogelijk is, moet

worden onderzocht.

Wat een rol speelt is dat het inloophuis voor mensen met eetstoornissen over een eigen keuken moet

beschikken. Het is niet gewenst dat ze die moeten delen met Oekraïense vluchtelingen die ook een

keuken nodig hebben. Het is dus passen en meten.

Roest wil zijn best doen voor het inloophuis. ,,Er zit hier niet een onwillig man’’, zei hij dinsdagavond in

de gemeenteraad. Maar eerder had hij begrepen dat de combinatie van de twee kwetsbare doelgroepen,

anorexiapatiënten en oorlogvluchtelingen, ongewenst was. Maar mogelijk kan er een mouw aan worden

gepast door deuren af te sluiten of een extra keuken te plaatsen. Nog beter is het, aldus Harold Koster



van de PvdA, als het inloophuis een permanente ruimte krijgt. ,,Zo’n voorziening moet niet afhankelijk

zijn van een anti-kraakcontract.’’

Het inloophuis heeft geen huurbescherming omdat de vrijwilligers de ruimte voor een laag bedrag

huren van een leegstandsbeheerder. Op Park Vogelenzang komt later grootscheepse nieuwbouw.
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Rutte zou een 'functie elders' moeten zoeken na rel om gewiste sms'jes
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