Schriftelijke vragen aan het college
Reg. nr:
Datum: 23 maart 2011
Aan de voorzitter van de raad.
Steller vragen: Hans Marchal/PCG
Onderwerp: Uitstel of afstel project Volksbelang/Kwintes?
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1) Woningstichting Volksbelang heeft besloten zich te herbezinnen op de bouw van de
veelbesproken appartementen voor mensen met langdurig psychische problemen
(schizofrenie). Wat heeft zich de afgelopen paar maanden achter de schermen
afgespeeld? Kan het college aangeven wat de stand van zaken is? Komt er van uitstel
mogelijk afstel of wordt er alleen een pas op de plaats gemaakt? Wordt er gekeken
naar een andere locatie om de zorgappartementen te vestigen? Kunt u wat dit project
betreft een doorkijkje geven naar de toekomst?
2) Een groot deel van de bezwaren tegen de bouw van de zorgwoningen is veroorzaakt
door een onzorgvuldige procedure: de buurt werd veel te laat bij de planvorming
betrokken en er is geen draagvlakonderzoek uitgevoerd. Wat is het ‘leereffect’ van
deze casus en wat wordt er gedaan om deze valkuilen in de toekomst te voorkomen?
Toelichting:
Het idee om in de wijk De Heul (Witlaflat/Kaupangflat) 24 nieuwe woningen te bouwen voor
mensen met langdurige psychische problemen zorgt al een kleine twee jaar voor beroering.
De PCG heeft deze zaak herhaaldelijk aangekaart, de laatste keer middels schriftelijke vragen
op 20 november 2010. De vinger werd toen onder andere gelegd bij de door het college
geschetste procedure, bij het bestuurlijk draagvlak wat woningbouwstichting Volksbelang op
voorhand wilde hebben en bij een draagvlakonderzoek onder de omwonenden c.q. de buurt.
Ook drong de PCG aan op een raadsvoorstel of iets dergelijks om het onderwerp
bespreekbaar te maken. Het college gaf in de beantwoording aan dat dit in overleg met de
griffie en agendacommissie zou gaan gebeuren. Ook woningbouwstichting Volksbelang wil
graag met de gemeenteraad van gedachten wisselen… Inmiddels zijn we zo’n 3 ½ maand
verder…
Begin deze week hoorde ik dat Volksbelang besloten heeft zich te herbezinnen op de bouw
van de circa 24 appartementen. Er komen vooralsnog geen appartementen bij de Witlaflat of
op een andere locatie in De Heul. Een verstandig besluit…, komt er van uitstel afstel? Gaat
Volksbelang op zoek naar een andere c.q. betere locatie? Misschien kan het college wat meer
over deze zaak vertellen…
Hans Marchal/PCG

