SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE

RG NR.:
Datum : 26 juni 2017.
Aan de voorzitter van de raad van de gemeente Houten.
Steller vragen: Hanny van Doorn namens Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH).
Onderwerp: Woningbouwplan Wegwijzer / Den Oord

Aanleiding
Volgens een uitgebreide mail van PIMH van 21 juni jl., gaat Viveste 100 % seniorenwoningen voor 70 jarigen en ouder realiseren aan den Oord.
Afgelopen week is er door Viveste ook al een informatiemiddag gehouden over
deze locatie.
Volgens schrijven van PIMH hebben zij een landelijke woningcoöperatie bereid
gevonden om de sociale woningbouw van dit plan te financieren en tot het
voorfinancieren in het ontwikkelen van dit sociaal innovatieve meergeneratiewoonproject.
Mails blijven onbeantwoord en ITH is van mening dat het proces om tot een
plan te komen , nu bij de start al mis gaat doordat er ( ogenschijnlijk) al een
keuze is gemaakt die niet transparant is.
In de Raad is een amendement aangenomen waarin het volgende is opgenomen:
Van de opdracht te komen tot 100% seniorenwoningen kan worden afgeweken
ten behoeve van een woonexperiment zoals meergeneratie-wonen, mits dit niet
het aantal seniorenwoningen te zeer verminderd en het binnen gestelde financiele kaders blijft."

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1 Klopt onze informatie dat woningstichting Viveste de bouwlocatie Wegwijzer/Den Oord gaat ontwikkelen voor 100% seniorenwoningen voor 70-jarigen

en zo ja, is dat niet strijdig met het amendement 002-2017, zoals aangenomen in
de raad van 14 februari 2017?
2 Waar komt de leeftijdsgrens vandaan en is hier dan sprake van leeftijdsdiscriminatie?
3 Wat vindt u van het plan van de vereniging Proeftuin Initiatiefgroep Meergeneratie woningen Houten (PIMH) om een andere landelijke bekende grote corporatie in te schakelen voor dit sociaal innovatieve meergeneratie project, nu
deze vereniging door Viveste is afgewezen?
4 Bent u met ons van mening dat deze locatie uitermate geschikt zou kunnen
zijn als Proeftuin en daarom ook mede voor het meergeneratie project?
5 Bent U met ons van mening dat het onbeantwoord laten van mails van vereniging PIMH , die zich kosten nog moeite bespaart om te komen tot een bouwplan, ook onbehoorlijk?

Uw spoedige reactie zie ik met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Hanny van Doorn
Raadslid namens ITH

