
 
 

In 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 aantal jaar 
gesloopt, om plaats te maken voor nieuwe toekomstbestendige woningen. Bij 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 
februari jl.. blijkt 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. 
 
Tijdens de bijeenkomst van 26 november 2018, 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.  
  
 
 
 
 

 Schriftelijke vraag 

 

 

 

Datum 11 februari 2019 

Onderwerp Intentieverklaring Jospehwijk 

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling 

in de cyclus? 

Nee 

Beleidsterrein Wonen 

Portefeuillehouder wethouder Theunis 



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 ervoor zorgen dat het bovengenoemde onderzoeksrapport in bezit  
komt van de raad?  
Graag een toelichting. 
 
Vraag 2 
Is 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 toelichting. 
 
Vraag 3  
Is 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. 
 
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. 
 
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 
 


