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Geachte raadsleden,
Rondom de voorgenomen huisvestingsplannen in de boerderij (Rooische Hoeve) en

op de

daarnaast geleden weide aan

de Frederik

Hendrikstraat

2a is

een

klankbordgroep van buurtbewoners actief, Op 14 april jl. ontvingen wij het rapport
met daarin een gemotiveerd advies van de klankbordgroep, Wij danken de leden van
de klankbordgroep voor hun inzet, tijd en opgeleverde rapportage.

Klankbordgroep
De klankbordgroep is vijf maal bijeengekomen onder voorzitterschap van dhr.
F, Ratelband. U bent tijdens het proces, via de notulen, op de hoogte gehouden van
de zoektocht van de klankbordgroep. Daarnaast zijn de buurtbewoners en andere
belangstellenden op de hoogte gehouden via een Vraag & Antwoord, drie
nieuwsbrieven, artikelen in de Schakel en een website die regelmatig geactualiseerd
is (www.waal re. nl/rooischehoeve).

Opdracht
De opdracht die de gemeente de klankbordgroep meegaf bestond uit twee delen. Het

eerste deel bestond uit de vraag op welke manier en onder welke
voorwaarden/garanties 5 ex-gedetineerden in de boerderij en maximaal 10
statushouders op het daarnaast gelegen weiland kunnen worden opgevangen.

Naast deze opdracht werd aan de klankbordgroep ook de mogelijkheid geboden om
een goed onderbouwd en gemotiveerd alternatief aan het college voor te leggen,
waarbij huisvesting van maximaal 15 urgent woningzoekenden op de genoemde
locatie leidend is. Ook hier stond de vraag vermeld onder welke
voorwaarden/garanties een alternatief mogelijk gemaakt kon worden.
De opdracht is op verzoek van de klankbordgroep door de gemeente gedurende het
proces nader gedefinieerd. Deze definities vindt u in de bijlage bij deze brief.

Advies klankbordgroep
In het advies van de klankbordgroep wordt zowel het eerste als het tweede gedeelte
van de opdracht, zoals door het college geformuleerd, niet beantwoord. Daarom heeft
het college op donderdag2I april a.s. nog een aantal vragen aan de klankbordgroep.
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Het college wil graag van de klankbordgroep weten onder welke garanties en
voorwaarden de huisvesting van maximaal 15 urgent woningzoekenden volgens haar
kan plaatsvinden op het perceel van de boerderij en welk alternatief zij heeft voor de
genoemde locatie (waarbij maximaal 15 urgent woningzoekenden leidend is).
Enerzijds lezen wij in het advies de voorwaarde die de klankbordgroep meegeeft om
het huisvestingsplan op het perceel van de boerderij in het integrale plan'Pact van
Waalre' mee te nemen. Anderzijds geeft de klankbordgroep aan geen huisvesting op
deze locatie te willen buiten de bestaande boerderij. Dit lijkt tegenstrijdig. Vandaar
dat wij graag willen weten wat de klankbordgroep hiermee bedoelt.

Vervolgprocedure
In tegenstelling tot hetgeen wij vermelden in onze brief op 14 april jl. zal donderdag
2l april enkel de klankbordgroep haar definitieve advies presenteren aan de
gemeenteraad en het college. Daarna is er die avond de mogelijkheid voor het college
en de gemeenteraad om verhelderende vragen te stellen aan de klankbordgroep.
Bijgevoegd vindt u de agenda voor de bijeenkomst.
Vervolgens gaan wij de komende maand in gesprek met Woonstichting'thuis, SintAnnaklooster/Rentree, Vluchtelingenwerk Waalre en de politie. Wij streven ernaar
om eind mei 2016 een besluit te nemen over de huisvesting in en rondom de
boerderij. Hierover informeren wij u te zijner tijd. Ook de buurtbewoners en andere
belangstellenden worden via de eerder genoemde communicatiekanalen over dit
besluit geinformeerd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voor dit moment voldoende geÏnformeerd te hebben
en zien u graag donderdag 21 april a.s,

Hoogachtend,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,
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