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Schriftelijke vraag

ln de gemeentelijke openbare besluitenlijst van de collegevergadering van dinsdag 5 februari 2019 is
te lezen dat Woningcorporatie Alwel en de gemeente Roosendaal een intentieovereenkomst voor de
Josephwijk hebben gesloten om te komen tot een gezamenlijk ambitiedocument voor de
herstructurering van de Josephwijk. De woningen in de Josephwijk worden over een aantaljaar
gesloopt, om plaats te maken voor nieuwe toekomstbestendige woningen. B¡j het maken van de
plannen zijn en blijven bewoners en omwonenden betrokken. Rond de zomer moet het
ambitiedocument klaar zijn.

Alwel heeft op de website staan dat het de beste optie is om een plan te ontwikkelen voor sloop en
vervangende nieuwbouw, dat dit plan echter nog niet concreet is en dat men samen met bewoners
en gemeente aan de slag gaat. Uit het bericht in de gemeentelijke openbare besluitenlijst van 5
februarijl.. bl¡jkt dit nu een feit te zijn.

De SP is van mening dat mensen in een goede woning moeten kunnen wonen, tegen een huurprijs
die op te brengen is door mensen met een midden tot laag inkomen. De woningen in de Josephwijk
zijn zeker oud en moeten of gerenoveerd worden of worden vervangen om aan kwaliteitseisen te
voldoen. De Josephwijk is ook een bijzondere wijk met karakteristieke opbouw en karakteristieke
woningen, wat naar de mening van de SP een culturele waarde heeft. De SP vindt het belangrijk dat
het karakter van de wijk behouden blijft.

Tíjdens de bijeenkomst van 26 november 2Ot8, georganiseerd door de SP, over de plannen van
Alwel werd duidelijk dat de inwoners zich nu pas realiseren dat er voor hen veel onzekerheid is.
Zo is het bijvoorbeeld niet zeker dat men na nieuwbouw weer terug in de wijk kan komen wonen, of
dat men weer een eengezinswoning met tuintje krijgt. Sommige bewoners wonen er al meer dan 40
jaar en zijn erg gehecht aan hun buurt.

Daarbij hoort de SP geluiden vanuit de Josephwijk dat er op dit moment achterstallig onderhoud
wordt aangeboden aan de huizen die volgens Alwel gaan worden afgebroken. Bewoners geven ook
aan dat het verder al een tijdje stil is wat betreft Alwel en de sloop/nieuwbouwplannen en zitten in
onzekerheid.

Dhr. van der Steen van Alwel, heeft de SP toegezegd dat er een publieksversie van het
onderzoeksrapport van de Josephwijk half januari aan de voltallige raad beschikbaar gesteld zou
worden waaruit zou blijken dat sloop noodzakelijk is. Echter tot op heden hebben wij niets hiervan
vernomen.



Daarom heeft de SP-fractie de volgende vragen:

Vraag 1

Heeft de wethouder het bovengenoemde onderzoeksrapport in bezit? Zo ja,is hij bereid deze
met de raad te delen?
Zo nee, kan de wethouder eryoor zorgen dat het bovengenoemde onderzoeksrapport in bezit
komt van de raad?
Graag een toelichting.

Vraag2
ls er al een sloopvergunning vanuit Alwel aangevraagd of bekend wanneer deze aangevraagd gaat

worden? Worden de bewoners van de Jospehwijk hiervan op de hoogte gebracht? Wordt de raad

hiervan op de hoogte gebracht?

Graag een toelicht¡ng.

Vraag 3

ls de wethouder op de hoogte dat er vanuit Alwel nog onderhoud gedaan gaat worden en hoe kijkt
de wethouder hier tegenaan? Begrijpt de wethouder dat dit voor de inwoners van de Josephwijk
heel dubbel voelt en veel onzekerheid met zich meebrengt?
Graag een toelichting.

Vraag 4
Wat gaat de wethouder doen, richting Alwel, om de onzekerheid van de bewoners van de
Josephwijk te verminderen of weg te nemen?
Graag een toelichting.

Vraas 5

Kan de wethouder met Alwel overeenkomen dat de inwoners die graag willen terugkeren in de
Josephwijk hier ook een betaalbare woning krijgen aangeboden?
Graag een toelichting.

Vraag 6
Wat gaat de wethouder doen, om de culturele waarde van deze karakteristieke wijk te behouden?
Graag een toelichting.

Namens de SP fractie,

Adriënne Maas-Cleeren



Wii beantwoorden uw vragen als volgt:

Vraag 1

Heeft de wethouder het bovengenoemde onderzoeksrapport in bezit? Zo ja, is hij bereid deze

met de raad te delen?
Zo nee, kan de wethouder ervoor zorgen dat het bovengenoemde onderzoeksrapport in bezit

komt van de raad?
Graag een toelichting.

Alwel heeft meerdere onderzoeken uitgevoerd. Het gehele proces en de conclusies zijn samengevat

in een document dat is te vinden op de website van Alwel:
https://www.alwel.nl/Me dia/5c3170c01315ee6e9d50a2dc9a5265b8/original/2O18O1.I5_samenvatti
ng-haa lbaarheidsonderzoek.pdf/ .

Yraap.2
ls er al een sloopvergunning vanuit Alwel aangevraagd of bekend wanneer deze aangevraagd gaat

worden? Worden de bewoners van de Josephwijk hiervan op de hoogte gebracht? Wordt de raad

hiervan op de hoogte gebracht?

Graag een toelichting.

Alwel heeft nog geen sloopvergunning aangevraagd. Dat gebeurt pas nadat er een getekend sociaal
plan met de huurders is en als er een beeld is bij wat er teruggebouwd gaat worden. Volgens de

huidige planning zal dit medio 2OL9 zijn. Een vertegenwoordiging van bewoners denkt mee over het
sociaal plan en het nieuwbouw plan. Alle bewoners worden hierover geïnformeerd.

Alwel heeft enkele momenten in haar planning staan om, indien gewenst, de raad te ¡nformeren
over de status van het project. Hoe en in welke vorm dat zal gebeuren wordt nog met Alwel
afgestemd.

Vraag 3
ls de wethouder op de hoogte dat er vanuít Alwel nog onderhoud gedaan gaat worden en hoe kijkt
de wethouder hier tegenaan? Begrijpt de wethouder dat dit voor de inwoners van de Josephwijk
heel dubbel voelt en veel onzekerheid met zich meebrengt?
Graag een toelichting.

Alwel heeft een onderhoudsplicht zolang de woningen er staan. Veilígheid staat daarbij voorop. Dat

betekent dat bijvoorbeeld het CV-onderhoud gewoon wordt uitgevoerd. Dit is aan bewoners verteld
op de informatieavond en is ook vermeld bij de meeste gestelde vragen op de webpagina
(https://www.alwel.nl/iosephwiik). Alwel is kritisch op onderhoudsuitgaven gezien het voornemen
tot sloop van de woningen

Vraag 4
Wat gaat de wethouder doen, richting Alwel, om de onzekerheid van de bewoners van de

Josephwijk te verminderen of weg te nemen?
Graag een toelichting.

Alwel deelt de zorg van de bewoners en stuurt daar op verschillende manieren op:
- Alwel heeft een apart 06 nummer en e-mail adres voor onze bewoners. Zíj kunnen daarmee

leden van het projectteam direct bereiken;
- middels nieuwsbrieven worden bewoners op de hoogte gehouden;
- indien gewenst vindt er een huisbezoek plaats en per L maart start Alwel actief met

huisbezoeken;
- in de wijk wordt L x per week een spreekuur georganiseerd;

- er zijn 2 meedenkgroepen gestart: de meendenkgroep sociaal plan en de meedenkgroep
stedenbouw.



Er wordt dus het nodige gedaan om de aanwezige onrust te beperken. Het wegnemen van alle
onzekerheid zal helaas niet lukken, gewoonweg omdat Alwel in deze fase nog niet overal antwoord
op heeft en kan hebben.

Vraag 5
Kan de wethouder met Alwel overeenkomen dat de inwoners die graag willen terugkeren in de

Josephwijk hier ook een betaalbare woning krijgen aangeboden?
Graag een toelichting.

Alwel kan geen terugkeergarantie geven aan iedereen in de wijk om de eenvoudige reden dat het
niet past om 229 dezelfde woningen terug te bouwen die aan de eisen van nu voldoen waarbij
tevens rekening gehouden moet worden met de eisen vanuit de gemeente zoals de parkeernorm bij
nieuwbouw, wateropvang, vergroenen van de wijk etc.
ln de 1-op-1 gesprekken die Alwel met de huurders gaat voeren worden de behoefte en wensen van
de bewoners opgehaald en wordt er,daar waar mogelijk, rekening mee houden. De behoefte van
meer nul-treden woningen in Roosendaalen meer betaalbare woningen met Len2 slaapkamers in

Roosendaal is echter ook een belangrijk aspect voor Alwel. Deze stap in de Josephbuurt is een
uitgelezen kans om woningen in Roosendaal toe te voegen die voldoen aan de wensen en noodzaak
van een groot deel van haar doelgroep. Daarnaast is het op wijkniveau belangrijk dat er
differentiatie in de wijk wordt aangebracht om zo naast een variatie aan type woningen ook
verschil lende doelgroepen te kunnen h u isvesten

Vraag 6
Wat gaat de wethouder doen, om de culturele waarde van deze karakteristieke wijk te behouden?
Graag een toelichting.

Alwel heeft een externe partij, Urban Synergie, gevraagd om alle wensen van verschillende
stakeholders in kaart te brengen. Dit moet leiden tot een aantal scenario's. ln de scenario's kan

aandacht besteed worden aan karakteristieke eigenschappen. ln dit kader wordt ook het
H u rksgenootschap ge raadpleegd.

Met vriendelijke groet,
Namens het college van burgemeester en wethouders,
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Toine Theunis
Wethouder wonen


