SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE
RG NR.:
Datum : 20 oktober 2016.
Aan de voorzitter van de raad van de gemeente Houten.
Steller vragen: Gerard Zandbergen namens Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH).
Onderwerp: Wijziging bestemming De Molen 43-49.
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1. Kunt u aangeven waarom de bestemming van het destijds door ontwikkelaar De Waal gerealiseerde
kantoorgebouw De Molen 43-49 gewijzigd werd in “Wonen”, op wiens initiatief dat is gebeurd, welke
procedure daarbij is gevolgd en bent u bereid de in uw vergadering van 15 juni 2014 vastgestelde brief
aan initiatiefnemer De Waal aan ons te overleggen ?
2. Klopt het dat bestemming “Wonen” toen betrekking had op het bouwen van uitsluitend “koopappartementen” om tegemoet te komen aan de grote vraag naar betaalbare woningen voor starters en herstarters en is dit onderdeel geweest van de aan omwonenden verleende inspraak?
3. Zo ja, deelt u dan ook de opvatting dat mede daarom deze planwijziging op brede instemming van
omwonenden kon rekenen en klopt het dat deze appartementen daarna in de verkoop zijn gedaan?
4. Waarom, wanneer en op wiens initiatief werd de status van deze appartementen gewijzigd van
“koopappartementen” in “sociale huurappartementen” en waarom is dit buiten omwonenden omgegaan, behalve dat zij deze omzetting per brief van 14 juni 2016 te horen kregen?
5. Kunt u zich voorstellen dat omwonenden zich door deze handelwijze overvallen voelen en dat hun
vertrouwen daardoor in de gemeente ernstig is beschadigd? Zo ja, wat gaat u eraan doen om dit vertrouwen weer zo spoedig mogelijk te herstellen?
6. Heeft u nog meer locaties op het oog, waarbij u voornemens bent een identieke procedure te volgen
als bij De Molen 43-49? Zo ja, welke?
7. Waarom heeft u de gemeenteraad niet in lijn met de nieuwe bestuursstijl ruim van tevoren geïnformeerd dat de omzetting van koop- in sociale huurappartementen van De Molen 43-49 de gemeente
285.000 euro zou kosten met daarbij de uitleg hoe u tot dit aanzienlijke bedrag bent gekomen?
Toelichting: blijkens het krantenartikel van het A.D. van vrijdag, 7 oktober 2016 heeft de deal die u
achter de schermen met woningstichting Viveste hebt gesloten omtrent de bestemming van het kantoorgebouw De Molen 43-49 bij veel omwonenden tot grote onrust en tot groot wantrouwen geleid.
De opmerking van één van de omwonenden: “het is van meet af aan slikken of stikken geweest”, geeft
wel snoeihard aan hoe dit is aangekomen. Dit raakt ons als inwonerspartij. Inwoners hebben immers
recht op inspraak, dienen gehoord en serieus genomen te worden. Ook in dit dossier. Van begin af aan.
Het bedrag van 285.000 euro, dat met deze deal is gemoeid, vinden wij in deze situatie aanzienlijk en
wij verzoeken u om een nadere onderbouwing dan dat het alleen gaat om 5.000 euro per appartement.
Uw spoedige reactie zie ik met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Gerard Zandbergen.
Fractievoorzitter ITH.

