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7 Door de raad geagendeerde stukken: woningbouw Liempde

In aanvulling op uw reactie n.a.v. de factoren die een rol speelden waardoor er geen
woningbouw in Liempde gerealiseerd is en het wegnemen van mogelijke 
belemmeringen het volgende.
Het college noemt de economische crisis als belangrijkste factor. Begrijpelijk. Wij 
missen echter het belangrijke gegeven dat er een provinciale hobbel moest worden 
genoemen. Die wordt niet vermeld. Kunt u ons zeggen waarom niet?
Op de cursus RO bleek maar weer eens duidelijk dat een aanpassing van de 
provinciale kaart niet zo makkelijk is. Dus noemenswaardig dat het destijds door het 
het college gelukt is.

M.b.t. de medewerking die Liempde kan verwachten van de gemeente vindt 
fractie BALANS het goed te lezen dat er een partner is gevonden in het 
Dorpsberaad. Fijn dat er sprake is van een goede samenwerking.
Wij zijn benieuwd naar mogelijke resultaten. Zijn die al te benoemen?
Bijvoorbeeld de stand van zaken op de Kerkheiseweg?
Want tijdens de rondgang met het Dorpsberaad waren de geluiden zeer positief om 
op deze plek snel te ontwikkelen.
Ook is toen de handboogaccomodatie door het Dorpsberaad benoemd, als afronding
van plan Heideweg. Met de slotzin van uw brief “dat u een partner heeft gevonden in 
het Dorpsberaad, dat de dorpsgenoten met raad en daad terzijde wil staan” zijn wij 
zeer benieuwd hoever u met die locatie staat.
Graag een reactie vd wethouder.

Sociale woningbouw is keihard nodig om de wachtlijsten niet verder te laten 
toenemen. Voor BALANS blijft het principe gelden extra huisvesting van 
statushouders, dan ook extra sociale woningen bouwen. Dit ook om het 
draagvlak onder het asielbeleid te behouden. Op de bijeenkomst in september zijn 
een aantal locaties genoemdAls het gaat om sociale woning i.r.t. statushouders zijn 
er n.a.v. de bijeenkomst een aantal locaties genoemd en binnen afzienbare tijd zou 
er een keuze gemaakt worden.
Gezien de actuele problematiek en in het belang van de volkshuisvesting graag een 
reactie van de wethouder. 

We zien geen ontwikkelingen op het gebied van sociale woningbouw.
Wat gebeurt er nu concreet? Gezien de dringende behoefte moeten we alle 
mogelijkheden benutten en inzetten. Misschien biedt Selissen nog steeds die kans?


