SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE
RG NR.:
Datum : 29 juni 2016.
Aan de voorzitter van de raad van de gemeente Houten.
Steller vragen : Hanny van Doorn namens Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH).
Onderwerp: Sociale huurwoningen de Molen 43
Toelichting / aanleiding
Firma de Waal heeft het College verzocht om medewerking te verlenen aan het omzetten van een kantoorpand naar koopwoningen. Hiervoor is de wettelijke inspraak gevoerd en is er overleg geweest met
omwonenden . Hieruit zijn afspraken naar voren gekomen en zodanig ook verwerkt in het uitvoeringsplan waarvoor ook een omgevingsvergunning werd verleend. De ruimtelijke onderbouwing (
inleiding) schrijft hierover: Eigenaar is voornemens om het gehele kantoorpand te transformeren naar
57 stuks koopappartementen met privé bergingen in de kelder, waarin tegemoet wordt gekomen aan de
grote vraag naar betaalbare woningen in Houten voor starters en herstarters.
De realisering hiervan ( zo staat op pag 28) is een particulier initiatief en de kosten zijn dus voor rekening van de aanvrager. Er is geen exploitatieplan ter inzage gelegd omdat er een anterieure
overeenkomst is gesloten waarin ook de gemeentelijke kosten afgedekt zijn.
De maatschappelijke uitvoerbaarheid heeft invulling gekregen door middel van een inspraakavond en
vervolgoverleggen, waarbij de relevante op en aanmerkingen zijn opgenomen in het bouwplan( pagina
29 ruimtelijke onderbouwing)
Hiermee is invulling gegeven aan het draagvlak voor DIT plan met de omwonenden .
Bewoners werden vervolgens op 14 juni onaangenaam verrast door een brief waarin werd aangekondigd dat het pand door Viveste is aangekocht met financiële steun van de Gemeente en er nu sociale
huurwoningen komen voor starters . Het citaat hierover uit de Collegebrief die de Raad ontving:
Viveste zal het pand na transformatie aankopen en daarmee komen 57 appartementen beschikbaar
voor woningzoekenden en voor woningzoekenden met een urgentie. In aansluiting op het Actieplan
opvang en integratie statushouders zullen 28 van de 57 appartementen worden toegewezen aan statushouders. De overige 29 appartementen zijn voor jongeren en starters in het kader van gelijk speelveld.

De vragen van omwonenden tijdens inloopavond van 28 juni jl logen er niet om.
Zij voelen zich overvallen , niet serieus genomen als gesprekspartner en volkomen buiten spel gezet in
dit proces.

Het omzetten van kantoor naar wonen stuit niet op verzet gezien de afspraak dat het koopappartementen zouden worden. Wel richt de boosheid zich op de superslechte communicatie ( plompverloren
een brief ontvangen met de bovenstaande mededing waarbij ook nog eens enige uitleg ontbreekt over
de stelling van gelijk speelveld.)
Viveste gaat prat op hun project aan de Spoorhaag, ruim 1100 reacties van gegadigden, hier worden 22
woningen gerealiseerd waarbij er 3 voor vergunninghouders zijn ingepland .

Het college wordt verzocht de volgende vragen zo spoedig mogelijk, liefst met voorrang te beantwoorden met het oog op de komende vakantieperiode:

1 Bent U het eens met ITH dat er wel een bord heeft gestaan met de aankondiging van de Waal
omtrent de ontwikkeling van 57 koopappartementen aan de Molen 43?
2 Bent U het met ons eens dat deze koopappartementen geen serieuze kans hebben gehad doordat het
nooit in de markt is gezet? Zo nee, waarom niet?
(reacties van gegadigden naar makelaars werden afgedaan als , we hebben hier niets over?)
3 Bent u het met ons eens dat er grove fouten zijn gemaakt naar omwonenden door geen participatie
en geen inspraak toe te passen toen Viveste de panden wilde gaan over nemen?
4 Bent u met ons van mening dat een inloopavond zoals deze is geweest op 28 juni nu niet bepaald
heeft geleid tot enig begip van de buurt, sterker nog dat de buurt zich geïntimideerd heeft gevoeld
door de grote aanwezigheid van politie ( buiten de wijkagent) en handhavers?
5 Bent u met ons van mening dat " gelijk speelveld " op deze lokatie totaal afwijkt van de lokatie
Spoorhaag? Zo nee, waarom niet?
6 Bent u bereid het proces stil te leggen en opnieuw met bewoners om de tafel te gaan en het proces
opnieuw te beginnen daar de ruimteljke onderbouwing voor de verleende omgevingsvergunning niet
strookt met de werkelijkheid?
7 Bent u met ons van mening dat de vrees van omwonenden voor waardedaling van hun bezittingen
heel reëel is, en dat het antwoord wat vanuit de gemeente kwam omtrent het toesturen van info over
de procedure van een planschadeverzoek totaal de lading niet dekt, terwijl volgens Viveste planschade
niet aan de orde is?

