Vragen en antwoorden informatiebijeenkomst tijdelijke woningen Groenewoud 7
juli 2020.
1. Alle vragen worden verzameld. Na de bijeenkomst is het ook nog mogelijk om
vragen per mail te stellen. Deze worden gebundeld en verspreid onder alle
aanwezigen op deze avond.
2. Er wordt opgemerkt dat bewoners denken hier veel last van te krijgen. Meer dan
op de bestaande locaties omdat de woningen hier midden in een woonwijk komen
en de andere locaties aan de rand liggen
3. Kan er inzicht gegeven worden omtrent het locatieonderzoek?
Het onderzoek uit 2016 is openbaar. Dit kan gemaild worden. Zodra het
nieuwe onderzoek is uitgevoerd en het college hiermee heeft ingestemd wordt
deze ook openbaar gemaakt.
4. Worden meningen van omwonenden meegenomen?
In het vervolgtraject worden omwonenden meegenomen. Het is aan de
gemeenteraad om uiteindelijk een besluit te nemen.
5. Waarom zijn er maar 10 mensen uitgenodigd? Er zijn meer bewoners die het er
niet mee eens zijn.
Alleen de direct omwonenden zijn uitgenodigd, dat zijn 12 huishoudens. Dit
heeft o.a. met de corona maatregelen te nemen. De gemeente geeft aan te
onderzoeken hoe ook de inwoners uit de wijk nog meegenomen kunnen
worden. In ieder geval kon iedereen die zich heeft aangemeld ook komen.
6. Klopt het bebouwingspercentage?
De gemeente kijkt dit na. Het blijkt te kloppen.
7. Is het bestemmingsplan in werking?
Wij toetsen op dit moment aan het bestemmingsplan Woongebieden 2014. In
het nieuwe bestemmingsplan Woongebieden 2019 is de bestemming hetzelfde.
Het gaat er om dat er een bouwmassa op de locatie is toegelaten.
8. Hoe zit het met parkeren? Ook als er wat te doen is in het gemeenschapshuis?
Aanwezigen geven aan nu al een parkeerprobleem te hebben? En hoe zit het met
toegang voor hulpdiensten?
Het voornemen is om voorlopig geen extra parkeerplaatsen aan te leggen. Er
is wel de optie om extra parkeerplaatsen aan te leggen. Dit wordt gemonitord.
De ervaring is dat de tijdelijke woningen op de andere locaties 2 à 3 extra
auto’s opleveren. E.e.a. wordt nog doorgesproken met de verkeersdeskundige
en nader onderbouwd. Hierop komt de gemeente nog terug.
9. Het huizen tekort is van alle jaren? Waarom geen permanente woningen? Waarom
kunnen 1-persoons huishoudens een eengezinswoning huren?
Bij woningtoewijzing zijn er geen regels ten aanzien van de omvang van het
huishouden. Dit is iets dat we moeten accepteren. Zo werkt het
woonruimteverdeelsysteem. Verder wordt hard gewerkt aan woningbouw in de
gemeente, zowel nieuwbouw als transformatie.
10. Waarom is de locatie Zevensprong niet doorgegaan?
Deze is niet niet doorgegaan maar er is een pas op de plaats gemaakt in
verband met een gebiedsvisie die de gemeente samen met Wonen Limburg
opstelt voor de wijken Keent & Moesel. De aanleiding is de toekomst van 650
portiek etage woningen waarvan het de vraag is welke aanpassingen nodig
zijn om de woningen voor de toekomst geschikt te maken. Hier komt een
grote opgave aan.
11. Hoe zit het met de bomen? Omwonenden ervaren overlast van de bomen in de
straat maar gemeente heeft aangegeven hier niks aan te doen?
Het beleid van de gemeente is dat bomen zoveel mogelijk gehandhaafd
worden. Op de locatie worden geen bomen verwijderd, wel worden 2 bomen
verplaatst.
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12. Op de parkeerplaats van het buurthuis wordt veel gedeald (doodlopende straat).
Politie is hiervan op de hoogte. Hoe wordt de veiligheid gewaarborgd?
Wanneer geconstateerd wordt dat er gedeald wordt is het advies de politie te
bellen. Daarnaast kan ook een melding gedaan worden bij ‘Meld misdaad
anoniem’. Bij het doen van meldingen helpt het als men bijvoorbeeld een
nummerbord van een auto, scooter of brommer kan doorgeven of andere
kenmerken waarmee de betrokkenen opgespoord kunnen worden.
13. Komt er een mix van doelgroepen?
De woningen worden met voorrang toegewezen aan een- of twee ouder
gezinnen met maximaal 2 kinderen die met spoed op zoek zijn naar een
woning. Het kan voorkomen dat bij het vrij komen van een woning deze
doelgroep niet op de wachtlijst staat. Dan kan de woning ook toegewezen
worden aan andere doelgroepen die met spoed op zoek zijn naar een woning.
14. De vraag is wat er in zit voor de omwonenden? Het wordt er niet mooier op.
Er zijn helaas nog steeds mensen die niet zelf kunnen voorzien in een eigen
woning. De gemeente en Wonen Limburg hebben een maatschappelijke
opgave waarvoor zij hun verantwoordelijkheid nemen.
15. Daalt de woningwaarde? Het vrije uitzicht vervalt.
Op de Chroniek hebben we ervaring met een woning die te koop stond. Deze
woning is gewoon verkocht, er was geen sprake van een lagere waarde. Dit is
destijds onderzocht maar het had uiteindelijk geen invloed op de
woningwaarde.
16. De vergunning geldt voor 10 jaar. Wordt deze daarna met 10 jaar verlengd?
Deze kan eenmaal verlengd worden met 5 jaar tot in totaal maximaal 15 jaar.
Dit is op grond van de huidige wetgeving, de Wabo, mogelijk. Maar de
gemeente wil dit na 9 jaar bespreken met Wonen Limburg en
belanghebbenden. Er wordt een overeenkomst met Wonen Limburg
aangegaan voor 10 jaar. Na 2030/2035 hebben we volgens de huidige
prognose de piek in het aantal huishoudens gehad. De verwachting is dat we
dan de tijdelijke woningen niet meer nodig hebben. Er is sprake van een
periode van 10-15 jaar waarin we de resterende groei van het aantal
huishoudens moeten overbruggen. Tijdelijke woningen helpen hierbij.
17. Hoeveel tijdelijke woningen komen er nog meer?
We zijn voornemens er nog 50 te bouwen, naast de 37 die er in de gemeente
al staan.
18. Waarom geen andere locatie? Op een plek waar geen omwonenden zitten? Er
worden verschillende locaties genoemd?
Hier komen mensen te wonen die wordt gegund om in de woonwijk te wonen.
Op de locatie waar het zorgcomplex aan de Graafschap Hornelaan heeft
gestaan is wijkpark De Wei-jer ingericht. Het braakliggende terrein er naast
betreft een bedrijventerrein en dit is niet in eigendom van de gemeente. De
locatie aan de Schuttebeemd naast het Muziekhuis heeft de setting van een
bedrijventerrein. Het ligt niet echt in een woonwijk. De locatie langs Roto
Smeets aan de Straevenweg ligt op een bedrijventerrrein waar ook nog eens
een zware categorie bedrijven zijn toegelaten. Dit is geen woonomgeving. Op
de terreinen aan de Suffolkweg en bij de stadsbrug is permanente
woningbouw voorzien. De voetbalvelden op Sint Louis zijn niet beschikbaar
voor herontwikkeling.
19. Dit is het verkeerde moment om omwonenden mee te nemen? Men vindt dat de
gemeente dit besluit moet uitstellen tot na de corona.
Er is nog geen besluit genomen. Er is nog niks concreets vastgesteld. De
procedure moet nog gestart worden. De gemeente houdt de omwonenden op
de hoogte. De druk op de woningmarkt is groot. Daarom willen gemeente en
Wonen Limburg wel door gaan. Er zijn nu eenmaal huishoudens die niet zelf in
hun woningbehoefte kunnen voorzien. Er zijn huishoudens die geen eigen dak
boven hun hoofd hebben en noodgedwongen inwonen bij familie/kennissen.
Een eigen woning is toch een basisvoorziening waar iedereen recht op heeft.
20. Wat is de kortste termijn wanneer er gestart kan worden met de bouw?
De verwachting is tweede helft van 2021.
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TWEEDE BIJEENKOMST
1. Opnieuw wordt de opmerking gemaakt omtrent het aantal genodigden. Corona is
geen excuus. Dit heeft invloed op de gehele wijk. Het proces is onzorgvuldig.
De gemeente gaat nog kijken wat hiermee gedaan kan worden om overige
bewoners mee te nemen.
2. Is er de mogelijkheid om het locatieonderzoek in te zien?
Dit kan na besluitvorming. De gemeente gaat intern na met de jurist of het
locatieonderzoek nu al gedeeld mag worden. Dit is gebeurd. Het onderzoek
bevindt zich in de fase van intern beraad. Dit kan nog niet openbaar gemaakt
worden.
3. Het groen voor de kinderen gaat weg? Weert is toch een groene stad?
Dit wordt meegenomen in de besluitvorming richting de raad. Naast de locatie
ligt een grote groenvoorziening met speelgelegenheid. Er resteer zodoende
ruimte voor groen en spelen.
4. Opnieuw komt het dealen ter sprake. Er is contact opgenomen met de politie door
een aanwezige bij de vorige bijeenkomst.
Wanneer er geconstateerd wordt dat er gedeald word is het advies de politie
te bellen. Daarnaast kan ook een melding gedaan worden bij ‘Meld misdaad
anoniem’. Bij het doen van meldingen helpt het als men bijvoorbeeld een
nummerbord van een auto, scooter of brommer kan doorgeven of andere
kenmerken waarmee de betrokkenen opgespoord kunnen worden.
5. De uitstraling van de bestaande tijdelijke woningen is niet goed.
Hier is het afgelopen jaar aan gewerkt (raambekleding aangebracht en
omheiningen geplaatst door Wonen Limburg). De uitstraling is verbeterd.
6. Opnieuw worden er verschillende alternatieve locaties genoemd. Bijvoorbeeld De
Weijer Graafschap Hornelaan en naast Roto Smeets en St. Louis.
Dit heeft vaak te maken met beperkingen rondom het bestemmingsplan of
met locaties die niet in eigendom zijn van de gemeente. Zie verder punt 18.
van de eerste bijeenkomst.
7. Er bestaat zorgen rondom de verkeersveiligheid. O.a. de jeugd van het de
middelbare school. En er wordt te hard gereden.
Verwacht wordt dat de verkeersveiligheid niet specifiek erger wordt door de
woningen. Dit wordt nog opgenomen met de verkeersdeskundige van de
gemeente en hierop wordt nog terug gekomen.
8. Hoe werkt de voorrang voor een of twee ouder gezinnen?
In het systeem van Thuisinlimburg.nl kan hierop geselecteerd worden. B.v.
een gescheiden ouder met maximaal 2 kinderen.
9. Hoe werkt de tijdelijke verhuur?
Bewoners krijgen een huurcontract voor 2 jaar. De bedoeling is dat ze binnen
deze periode naar een reguliere woning doorstromen.
10. De woningen worden in principe na 10 jaar verwijderd. Er is aanpassing in de
Crisis- en herstelwet dat voor tijdelijke woningen een vergunning voor max. 15
jaar kan worden verleend. Na 9 jaar gaan gemeente en Wonen Limburg de
omstandigheden bekijken hoe de situatie er dan uit ziet. Op basis daarvan wordt
beoordeeld of de termijn met 5 jaar verlengd dient te worden.
11. Er wordt opgemerkt dat de woningen worden gezien als een duiventil. Er is nu een
fijne wijk met veel sociale controle etc. Met die bewoners kan er geen band op
worden gebouwd.
Dit zijn ook mensen en de gemeente en Wonen Limburg vinden het belangrijk
dat deze mensen ook in een woonwijk kunnen wonen.
12. Waarom worden er zo veel woningen bij elkaar geplaatst en niet in kleinere setjes
verspreid?
De woningen zijn niet heel groot. Ze zijn 3,75 meter breed en 7,60 meter
lang. In het kader van beheer is het wenselijk om groepjes van ca. 10
woningen te plaatsen.
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13. Er wordt opnieuw aangegeven dat mensen graag het locatieonderzoek willen
inzien.
Deze bijeenkomsten zijn onderdeel van het onderzoek. Uiteindelijk besluit de
gemeenteraad over het locatieonderzoek en de voorkeurslocaties.
14. Er wordt opgemerkt dat de vrachtwagen die de woningen komt plaatsen niet in de
straat kan komen.
Hier zullen maatregelen voor getroffen moeten worden om dit mogelijk te
maken, zoals een tijdelijk parkeerverbod.
15. Waarom niet ergens anders?
Het is heel erg moeilijk om bestemmingsplantechnisch überhaupt een plek te
vinden die voldoet om tijdelijke woningen te plaatsen. Ruimte is schaars. Ook
in de binnenstad werken we aan transformatie van bestaande winkel- en
kantoorpanden. Zo worden veel woningen toegevoegd.
Woningbouwprojecten hebben een lange doorlooptijd, maar waar mogelijk
worden in plannen sociale (huur) woningen meegenomen.
16. Deze avond is bedoeld om argumenten op te halen. Er zijn alleen 2 locaties naar
boven gekomen en nu leggen we het idee voor aan de omwonenden.
17. De waterleidingen in Groenewoud zijn al slecht. Hoe zit dit als er meer
huishoudens op aangesloten gaan worden?
Dit moet voorgelegd worden aan de deskundigen. De gemeente komt hierop
terug.
18. Hoe groot is de kans dat dit doorgaat?
De raad beslist uiteindelijk.
19. Er staat een kastje op het terrein dat veel lawaai maakt. Is er sprake van een
geluidscirkel? Kan dit meegenomen worden in het verslag?
Dit is geen geluidbelasting in het kader van de Wet geluidhinder.
Met
wordt afgesproken dat ze deze week nog te horen krijgt of ze
het locatieonderzoek mag ontvangen. De gemeente heeft dit met een jurist besproken.
Het onderzoek bevindt zich nog in de fase van intern beraad. Het is daarmee nog niet
openbaar, ook niet in het kader van de Wob. Dit is met
gedeeld.
Verder is het volgende aan
medegedeeld. “Het staat u vrij om een
Wob-verzoek in te dienen. De beantwoording van dit soort verzoeken verloopt altijd via
het college. Het college gaat na volgende week met reces. De eerstvolgende
collegevergadering is 25 augustus 2020. Dat is ook de vergadering dat de stukken met
betrekking tot de tijdelijke woningen besproken worden, volgens planning. Ik heb de
omwonenden beloofd ze hiervan op de hoogte te houden. Dus qua timing zal een
eventueel Wob verzoek u niet sneller de gevraagde informatie opleveren dan zoals we
gisteren hebben afgesproken. Dit klink misschien niet prettig, maar ik hecht er aan dit aan
te geven, in het kader van verwachtingenmanagement.”
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