
 

 

 
 

Tijdelijkheid  

Waarom wordt nu al uitgegaan van een vaste periode van 15 jaar? Door de veranderende bevolkingsopbouw (vergrijzing, ontgroening) is de 
verwachting  dat het huidige tekort aan betaalbare woningen voor jongeren tegen 
die tijd grotendeels is opgelost 
Na 15 jaar worden de woningen verwijderd en wordt de locatie in de huidige staat 
hersteld door/namens de exploitant 

Waarop is die periode van 15 jaar gebaseerd? 

Wat gebeurt er na 15 jaar? 

Kan door de gemeente worden bevestigd dat de containerwoningen er niet 
komen of blijven staan indien en voor zover de behoefte aan 
containerwoningen bij Park Waldijk bij deze doelgroep niet bestaat? 

Gezien de woningnood onder jongeren verwachten we dat er voldoende vraag naar 
deze woningen is 
 

Is een periode van 15 jaar voor Park Waldijk reëel qua reeds vastgestelde 
locaties en voor de afgebakende doelgroep? 

Is bij de uitgesproken intentie voor Park Waldijk , qua behoefte bij de 
afgebakende doelgroep er rekening mee gehouden dat er reeds twee locaties 
definitief zijn. 

Ja, gezien de aantallen jongeren die ingeschreven staan bij SVNK, is de verwachting 
dat deze 60 woningen slechts een deel van de behoefte vullen. 

Vanuit perspectief van een woning mag 15 jaar tijdelijk zijn, maar vanuit het 
perspectief van omwonenden is dat zeker niet. Er zijn voldoende alternatieven. 
Hoe weegt de gemeente deze tijdelijkheid qua impact op en beleving van 
omwonenden en belanghebbenden versus de beschikbaarheid van aanzienlijk 
minder belastende locaties? 

Veel genoemde alternatieven zijn om verschillende redenen niet reëel. De meeste 
reële locaties zijn al in beeld voor permanente bouw. Het college kiest hier voor ‘de 
minst negatieve’ oplossing 

Hoe tijdelijk is tijdelijk? In dit geval is maximaal 15 jaar het uitgangspunt van het college 

Wordt er zwart op wit een garantie gegeven dat er een maximum van 15 jaar 
is? 

En kan deze garantie door een toekomstig raadbesluit aan de kant worden 
geschoven? 

Dat is niet onmogelijk, dat is t.z.t. aan de raad 

Met de intentie om “tijdelijk”, 15 jaar, te bouwen in park Waldijk spreekt u uit 
dat dit een deeltje van het probleem tijdelijk wegneemt. En dat tegenover de 
grote schade dit dit met zich meebrengt. Dit is geen structurele, duurzame 
oplossing en u schuift hiermee het daadwerkelijke probleem door naar het 
volgende college(s). Sterker nog, het probleem wordt alleen maar groter als na 
uw tijdelijke 15 jaar deze vorm van huisvesting weer zal moeten verdwijnen. 

Door de veranderende bevolkingsopbouw (vergrijzing, ontgroening) is de 
verwachting dat het huidige tekort aan betaalbare woningen voor jongeren tegen 
die tijd grotendeels is opgelost 



 

 

Is uw veronderstelling dat het probleem na 15 jaar dan minder is geworden? 
Waar is dat op gestoeld? 

Van welk moment in tijd gaat de genoemde 15 jaar in? Na verlening van de omgevingsvergunning 

Kunt u formeel bevestigen dat dit exclusief voor Uitgeester jongeren zal blijven 
gedurende de gehele looptijd van 15 jaar? 

Specifiek alleen voor Uitgeester jongeren ligt wettelijk ingewikkeld, maar we willen 
daar wel zoveel mogelijk op inzetten, in elk geval voor de eerste periode 

Worden de jongeren die er dan in zitten elders gehuisvest? Ja 

 


