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Onderwerp

Vragen met betrekking tot het principebesluitvoor 12 houten woningen in het
sportha lgebied Leu ken.

Voorstel

Met bijgaande antwoordbrief in te stemmen

Inleiding

Door een aantal bewoners van de Sportstraat is bijgaande brief gestuurd naar aanleiding
van het principebesluit van uw college om medewerking te verlenen aan de bouw van 12
houten woningen in het sporthalgebied Leuken. In de brief worden een aantal vragen
gesteld.

Naar aanleiding van deze brief is een overleg met de briefschrijvers georganiseerd. De
wijkraad was hierbij ook aanwezig. Het overleg heeft plaatsgevonden op 19 april 2018
Een verslag van dit overleg is bijgevoegd.

Beoogd effect/doel

De omwonenden wordt duidelijkheid verschaft.

Argumenten

7. De omwonenden blijken niet specifiek een probleem te hebben met de houten
woningen.

Uit het overleg blijkt dat de omwonenden minder problemen hebben met de woningen. Dit
zou zelfs een positieve invloed kunnen hebben op de sociale veiligheid in het gebied.
Verder vinden de omwonenden het belangrijk dat de voorgevel richting de Sportstraat
wordt geprojecteerd, zoals ook het planvoornemen is.
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2. De omwonenden hebben een probleem met de verpaupering van de parkeerplaats.
De grote parkeerplaats die dienst deed ten behoeve van de atletiekbaan en sporthal zorgt
voor problemen. Er is geen behoefte meer aan zo'n grote parkeerplaats op die plek. De
parkeerplaats wordt bijvoorbeeld gebruikt door bedrijven om er bedrijfswagens te
parkeren, er worden vrachtwagens geparkeerd, er wordt gedeald en geracet en het terrein
wordt gebruikt om snoeiafval te verzamelen. Verder blijft onderhoud achtcrwege en de
lantaarnpalen staan scheef en branden niet meer. Dit alles zorgt voor sociale onveiligheid.
De omwonenden willen dat de gemeente hier iets aan doet. Korte termijn maatregelen zijn
wenselijk. Ook dient gewerkt te worden aan een lange termijn oplossing, zo vinden de
omwonenden. In de antwoordbrief wordt toegezegd dat er op korte termijn een schouw
gepland zal worden en wordt de intentie uitgesproken om te komen tot een herinrichting,
zulks onder voorbehoud van de financiën.

De parkeerplaats blijk niet in onderhoud te zijn bij de afdeling Openbaar Gebied, maar bij
Vastgoed in beheer te zijn. De gemeente ontvangt geld in verband met de verkoop van
gronden ten behoeve van de sociale huurwoningen. In het kader van het woonrijp maken
dient door de gemeente een trottoir te worden aangelegd. De resterende middelen zouden
kunnen worden ingezet om de parkeerplaats om te vormen tot groenvoorziening. Te zijner
tijd zal hiertoe een voorstel aan de raad worden gedaan.

Kanttekeningen cn risico's

Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen

Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie

Met de omwonenden is afgesproken dat er feitelijk 2 zaken spelen, namelijk:
t. Houten woningen
2. Parkeerplaats

Dit wordt gesplitst.
Afgesproken is dat een vervolgoverleg over de houten woningen wordt ingepland, zodra er
nieuws te melden is,

Afgesproken is dat op korte termijn een schouw van de parkeerplaats wordt ingepland.

Commu n icatie/ participatie

De omwonenden hebben de presentatie ten behoeve van het overleg van 19 april 2018,
waarin tevens antwoorden op de vragen worden gegeven, inmiddels ontvangen. Het
verslag van het overleg van 19 april 2018 is afgestemd met de aanwezigen en bijgevoegd

De omwonende worden per brief geinformeerd, als formele reactie op de aan de raad en
aan uw college gerichte brief.

Overleg gevoerd met

Intern

PPS: Theo Huijbers
OG: Peter Claassen
R&E: Edwin Eggen

Extern

Pagi na 2



Omwonenden Sportstraat en Wijkraad Leuken

Bijlagen:

L Ingekomen brief
2. Antwoordbrief
3. Verslag overleg 19 april 2018
4. Presentatie overleg 19 april 2018
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