SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE
(vragen ingevolge artikel 46 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de
gemeenteraad van de gemeente Gennep)

RG nr.:

(In te vullen door de raadsgriffie)

Datum: 14 juli 2021

Aan de voorzitter van de raad.

Steller vragen: Fractie D66 Gennep

Onderwerp: Bouw levensbestendige woningen, initiatief Kalboerstraat in Gennep (voorheen
Knarrenhof).

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden

In het huis aan huis blad van Gennep West is vorige week een artikel gepubliceerd (zie bijlage) over
het initiatief Kalboerstraat. Hierin staat dat er met de stichting Knarrenhof is gestopt en dat er verder
wordt samengewerkt met woningbouwvereniging Destion. Tevens staat er dat er een
stedenbouwkundig ontwerp is gemaakt en dat de gemeente aan zet is om dit plan uit te werken en de
bestemming van het terrein te wijzigen naar een woonbestemming. Tevens wordt aangegeven dat de
initiatiefgroep en Destion in de wachtkamer zitten.
1. Wanneer en op welke manier is het college op de hoogte gebracht dat er met de landelijke stichting
Knarrenhof is gestopt? Is hierover een notitie gemaakt en zo ja kunnen wij die dan ontvangen?
2. Op welke datum werd er een projectbegeleider van de gemeente Gennep benoemd?
3. Wanneer is er gestart met het stedenbouwkundig overleg en wanneer is er stedenbouwkundige
overeenstemming over het ontwerp bereikt?
4. Op welke manier is er vervolgens gewerkt om de schetsen van het stedenbouwkundig ontwerp om
te zetten in een bestemmingsplanwijziging? Graag schriftelijk in een tijdsschema aangeven (tot op
heden) hoe en op welke manier dit heeft plaatsgevonden.
5. Is er in een tijdsschema aan te geven hoe er verder gewerkt wordt aan het initiatief om
levensbestendige woningen te bouwen en daarmede de doorstroming op de woningmarkt te
bevorderen zoals beschreven in de Woonvisie Gennep 2017-2022 die door de gemeenteraad
vastgesteld is?

6. Is hiermee de aangenomen motie Knarrenhof door deze wijzigingen verworpen door het college?
Waarom moeten wij dat in wijkkranten lezen en hoe komt het dat u onze gemeenteraad niet actief
informeert over deze wijzigingen?
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