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Geachte leden van de raad,

Tijdens de behandeling van het Jaarverslag Handhaving Omgevingsrecht 2017 in de
raadsvergadering van 17 april2018 heeft burgemeester Niederer u toegezegd dat de raad een
update zou krijgen over de ontwikkelingen ten aanzien van de problematiek in de Stationsbuurt.
Middels deze brief wil ik uítvoering geven aan deze toezegging.

De huisvestíng van arbeidsmigranten aan de Brugstraat heeft voor omwonenden een verandering
in de samenleving met zich meegebracht die gepaard ging met overlastsituaties. Deze
overlastsituaties hebben de bewoners van de Stationsbuurt in november 2017 door middel van
het overhandigen van 105 brieven aan het college van B&W kenbaar gemaakt. Op 30 november
2017 heeft de burgemeester namens het college van B&W een brief gestuurd aan deze 105
inwoners van de Stationsbuurt waarin hij heeft toegezegd dat de gemeente met de bewoners in
gesprek zou gaan. Doelwas om door middel van een heldere analyse inzicht te krijgen in de aard
en omvang van de ervaren overlast. Vervolgens zou er met de bewoners gezamenlijk gewerkt
gaan worden aan maatregelen die de leefbaarheid, (sociale) veíligheid en kwaliteit van de
woonomgeving in de Stationsbuurt verbeteren.

Op 12 december 2017 is er ambtelijk, naar aanleiding van de toezegging van het college van
B&W, een brief verstuurd naar alle 105 bewoners van de Stationsbuurt met daarin een
uitnodiging om met de gemeente in gesprek te gaan. ln de period e van 12 december 2017 tot en
met 25 januari 2018 hebben 15 mensen zich aangemeld voor een gesprek en 5 mensen hebben
hun ervaringen via de mail kenbaar gemaakt. Zaken die destijds uit de gesprekken voornamelijk
naar voren kwamen waren zwerfvuil, geluídsoverlast en hanggroepen op straat. Tevens zijn
destijds alle meldingen bekeken die kenbaar waren gemaakt bij de gemeente en de politie. Uit de
analyse van deze meldingen bleekt dat deze grotendeels overeen kwamen met de uitkomsten uit
de gesprekken met de bewoners.

Na de gesprekken heeft de gemeente samen met de bewoners gekeken welke problemen snel
oplosbaar waren (de zogenaamde quick wins). Hier kunt u denken aan het aanpassen van de
inrichting van de openbare ruimte, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van extra fietsnietjes,
weghalen van bankjes en plaatsen van prullenbakken. Daarnaast zagen wij een mogelijkheid om
bewoners en huiseigenaren bij elkaar te brengen om te werken aan het versterken van de relatie
in de buurt. Wij hebben er toen voor gekozen om bij dit traject wat afstand bewaren vanwege
onze andere rol als handhaver en toezichthouder. Daarom hebben wij destijds het verzoek
gedaan aan de buurtopbouwr,verker van WijZijn Traverse om dit samen met de buurt op te
pakken.



De buurtbewoners vonden het fijn om als gelijkwaardige "stakeholders van de buurt" het gesprek
aan te gaan met de huiseigenaren en zo met elkaar te spreken over een leefbare veilige buurt en
het opbouwen van een constructieve relatie. ln het verleden was er alleen contact met elkaar
rondom en na incidenten met betrekking tot de huisvesting. De keuze van de gemeente om niet
direct te participeren in dit bemiddelingstraject en het initiatief en eigenaarschap te laten liggen bij
de bewoners heeft goed uitgepakt. De interventies van de gemeente richting de pandeigenaren in
de periode voorafgaande aan dit traject zijn wel bepalend geweest. Hierdoor is er een situatie
gecreëerd waardoor een dialoog tussen bewoners en pandeigenaren mogelijk werd. Daarnaast
was de kennis van Buurtbemiddeling zeker van toegevoegde waarde voor dit traject. De kracht
van de bemiddelaar lag vooral in de inhoudelijke coaching in de voorgesprekken en tijdens de
gesprekken met de pandeigenaren.

De diverse interventies die gezamenlijk in 2018 en 2019 gedaan zijn hebben hun vruchten
afgeworpen. Uit het evaluatierapport van Wijzijn Traverse blijkt dat bewoners tevreden zijn met
de opbrengsten van de afgelopen twee jaar;

L. Het gevoel van leefbaarheid en veiligheid is toegenomen. De omgeving is duidelijk
schoner geworden.

2. Er is een waardevol contact met elkaar ontstaan en er zijn duidelijke korte
communicatielijnen met de pandeigenaren. Dit geeft de bewoners rust.

3. De bewoners hebben inzicht gekregen in de plannen van de pandeigenaren. Deze
plannen leiden tot verbetering van de leefomgeving (bv: een andere doelgroep
kamerbewoners en verbouwingsplannen). Dit geeft perspectief voor de toekomst.

4' Bewoners geven aan dat de leefbaarheid en veiligheid 2 jaar geleden een 3 scoorde en
nu een 8.

Vervolg

situatie nauwlettend volgen.

2020.

Eindconclusie:
Een punt van aandacht blijft het feit dat de bewoners zich nog wel zorgen maken over de verdere
ontwikkeling van de buurt met betrekking tot de toenemende vraag naar huisvesting voor
arbeidsmigranten. Daarom wordt dit dossier niet afgesloten. De Stationsbuurt zal net als andere
aandachtslocaties in de gemeente Roosendaal een plaats krijgen binnen de reguliere
werkzaamheden.
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