Indieners: Democraten Voerendaal
Aan het college van B & W van de Gemeente Voerendaal
Voerendaal, 10 februari 2021
Onderwerp: Overzicht loca es gemeentelijk grondbezit.
Geacht College van B&W,
Binnen de gemeente Voerendaal wordt volop aandacht geschonken aan goede
woningbouwplannen en is er ruim baan voor deze woningbouwplannen.
Ook is er in de gemeente veel vraag naar woningen voor uiteenlopende doelgroepen,
waaronder jongeren, ouderen en statushouders. Het is voor Democraten Voerendaal niet
al jd duidelijk waar en welke loca es, cq. percelen de gemeente Voerendaal in eigendom
hee , waarop mogelijk woningbouw zou kunnen plaatsvinden. Wij kunnen ons wel een
beeld vormen van enkele loca es, waar eventueel woningbouw gerealiseerd zou kunnen
worden. Hierbij denken wij bijvoorbeeld aan het voormalige voetbalveld van SCKR
Ransdaal of de loca e van de voormalige nertsenfarm aan de Bergseweg in Ubachsberg. Er
zullen naast voornoemde loca es waarschijnlijk nog meerdere loca es zijn die eigendom
zijn van de gemeente, waar eventueel woningbouw voor de diverse doelgroepen mogelijk
is. Wij zijn als frac e Democraten Voerendaal voornemens daar waar goede
woningbouwplannen mogelijk zijn, als het college die kan realiseren, deze ook te steunen.
We hebben hierover een aantal vragen:
• Graag zouden wij beschikken over een overzicht van loca es die eigendom zijn van de
gemeente;
• Per loca e vernemen wij graag of woningbouw hier tot de op es behoort en of hier
reeds onderzoek naar gedaan is; Zo ja, dan zien wij de uitkomst hiervan graag
tegemoet; Zo nee, is het college voornemens zo een onderzoek op te starten;
• Zijn er loca es bij waar de gemeente een andere bestemming voor ogen hee ; Zo ja,
dan zien wij ook deze graag in voornoemd overzicht als dusdanig benoemd, inclusief
de beoogde bestemming.
Graag zien we op korte termijn een schri elijke reac e van het college tegemoet!
Met vriendelijke groeten,
Frac e Democraten Voerendaal
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