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Beekbergen, 19-2-2015  

 

Geachte Voorzitter, wethouder, raadsleden en aanwezigen, 
 
Zoals u weet maken wij heftige tijden mee. Tijdens eerdere inspraken heb ik vaker aangegeven dat 
betaalbare woningen er niet vanzelf komen en dat merken wij. Gelukkig merken wij dat we niet 
alleen staan. Na de succesvolle inloop met een bom volle tent en een paar dagen daarna de erg 
teleurstellende wijze van terug trekken door Sprengenland Wonen uit ons project merken wij steun 
van diverse kanten. We merken grote steun in de raad, we merken betrokkenheid van het college en 
een constructieve houding van de ambtenaren. Voorzitter, dat mag best gezegd worden; Dat 
waarderen we zeer en dat hebben we ook hard nodig! 
 
Er gebeurt zoveel in kort tijdsbestek, daarom heel kort de stand van zaken. Ons project Beekvallei 
valt onder de woningbouwprogrammering, en voorzitter, daarom relevant:    

 Wij hebben begrepen dat op zo snel mogelijke termijn ons project specifiek in de PMA aan 
bod komt; wanneer dat zal zijn moeten we nog doorkrijgen.  

 Begin maart zitten we met projectleider Marcel Tulk om tafel om verschillende opties verder 
te bespreken hoe we verder kunnen.  

 Ondanks de roerige tijden groeit de vereniging en dat zegt wat ons betreft genoeg. Sinds 
december zijn we verdubbelt naar 13 inschrijvingen!  

 De deadline voor de subsidie van de provincie waarbij we voor 1 april concrete vervolg 
stappen moeten zetten komt er echter al wel héél snel aan. Er zou sprake zijn dat die termijn 
verschoven zal worden; of dat gaat gebeuren en met welke termijn is ons nog onbekend. 
Vooralsnog moeten we dus uitgaan van 1 april; over een goede maand!   

 Wat niet goed gaat is de termijn van afhandeling door Sprengenland Wonen als betrokken 
partij in ons project. Sprengenland heeft 6 januari, toen ze bekend maakten te stoppen met 
project Beekvallei, gezegd één en ander netjes te willen afhandelen. We begrijpen, dat kost 
tijd, maar na 1,5 maand hadden we al wel wat verwacht.  
 

Voorzitter, ik hoop dat ik het mis heb, maar het lijkt er op Sprengenland helemaal géén haast heeft. 
 

Wat is er aan de hand? Sprengenland heeft aangegeven te stoppen met Beekvallei; maar tot op 
heden NIET de grondcontracten opgezegd (we hebben navraag gedaan en baseren ons op de info 
die we hebben).  

 
Voorzitter; Het kan toch niet waar zijn dat Sprengeland Wonen niet meer wil deelnemen aan ons 
project maar ondertussen WÉL de grondpositie vasthoud en ons zo belemmert verder te gaan met 
ons eigen project?!  

 
Stel; u koopt een huis; gaat een hypotheek aan en vervolgens bedenkt u zich. U zegt tegen 
de bank “ik ga daar niet meer wonen”; waarop de bank vervolgens zegt “maar daarmee is je 
contract nog niet ontbonden”. Sprengenland zegt naar alle kanten “we doen niet meer mee, 
maar ontbindt vervolgens niet de grondcontracten. Dat is de situatie waarin we nu zitten. 

 
Voor de duidelijkheid: de vereniging kan en wil niet inhoudelijk betrokken zijn bij het ontbinden 
van de grondcontracten; wij zitten daarbij ook niet aan tafel; maar procedureel hebben we er WEL 

Inspraak notitie “Actualisatie woningbouwprogrammering Apeldoorn”. 
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alle belang bij! Niet voor niks geeft de gemeente aan dat we met een nieuwe partij verder kunnen, 
mits deze aantoonbaar de grondrechten heeft. 
 
Begin van de week hebben we de wethouder geïnformeerd en bij deze roep ik de gemeente op alle 
mogelijke invloed aan te wenden richting Sprengenland Wonen, zodat ons project zo snel 
mogelijk verder kan.   
 
We zijn de puzzel opnieuw aan het leggen en zoals vaker aan gegeven: wij zijn vast voornemens 
onze eigen woningen te realiseren. Dat is complex; daar hebben we hulp bij nodig en daar reken we 
ook op.    
 
Voorzitter; in het kort wat betreft de inhoud van de notitie woningbouwprogrammering. 
 
Wij hebben de centrale vraag voor vanavond zo geïnterpreteerd dat de gemeente: 

- met tijdige input  
- en een gepaste sturing  
- wil aansluiten op de behoefte vanuit de markt.  

Het bezitten van een dak boven je hoofd behoord tot de primaire levensbehoeften en daar gaat het 
over. Wij herkennen het beeld dat een goede prijssetting erg belangrijk is. In onze beleving is het 
makkelijker om duurdere woningen te realiseren (nog los of ze dan verkoopbaar zijn) dan 
betaalbare woningen. Dit rapport onderstreept het bestaansrecht van onze vereniging; het onderkent 
ook dat het lastiger is betaalbare woningen te realiseren in de dorpen dan in stedelijk gebied. We 
hebben het dan over de volle breedte van de sociale categorie en niet alleen over onze eigen 
vereniging. Dan hebben we het toch over de wijze van sturing in de woningbouwprogrammering? 
Dat is toch de rol de gemeente?  
 
Daarom een vraag aan de raad:  
 
Is het realiseren van betaalbare woningen in de dorpen WEL of NIET iets om op te sturen 
binnen de woningbouwprogrammering? Misschien ligt het antwoord voor de hand, wij 
vinden het een kerntaak van de overheid, maar we horen graag of uw partij dat ook vindt. 
 
Dat is niet allen voor ons maar ook voor anderen, dat is niet alleen voor nu, maar ook voor de 
toekomst van belang. Daarom hebben we ingesproken. Graag horen we de reacties van de partijen.  
 
Dank u wel. 
 
Namens de vereniging Betaalbaar Wonen in Beekbergen en Lieren, 
 
Ingesproken door voorzitter Gerrit Stufken 
 


