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Nota van antwoord: sloop Vijverhof te Steenwijk

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer R. Bats, Burgemeester; de heer B. Harmsma, Wethouder; mevrouw T. Jongman, Wethouder;
de heer M. Scheringa, Wethouder; mevrouw J. de Groot, Secretaris

Afwezig:
de heer O. Akkerman, Wethouder

Nota van antwoord
Vraag en antwoord
In antwoord op schriftelijke vragen van de fractie van GroenLinks over de sloop van de Vijverhof te
Steenwijk geven wij u onderstaand een reactie.

Vraag: Is het bij het college bekend wat de actuele planning is met betrekking tot sloop van de
Vijverhof?
Antwoord: Op dit moment ligt er geen sloopvergunning. De in maart 2018 door de provincie
verleende ontheffing is benodigd in het kader van milieuwetgeving.Wij hechten belang aan een
herontwikkeling van de Vijverhof en zullen daartoe bestuurlijk overleg voeren met de eigenaar /
ontwikkelaar ten einde de voortgang te bespreken.

Vraag: Is het college betrokken geweest bij de huidige vorm van bewoning / antikraak / bruikleen?
Antwoord: Het college is niet betrokken geweest. De eigenaar heeft het gebouw om niet ter
beschikking gesteld aan Aandacht Vastgoed in het kader van anti-kraak. Aandacht Vastgoed stelt de
woonruimte vervolgens tijdelijk ter beschikking.

Vraag: Wie is verantwoordelijk voor het eventueel herhuisvesten van de ongeveer 40 personen die
nu op bruikleen basis in de Vijverhof wonen?
Antwoord: De bewoners hebben een overeenkomst gesloten met Aandacht Vastgoed. Mogelijk
kan Aandacht Vastgoed de bewoners een alternatief elders kan bieden. De gemeente Steenwijkerland
is formeel gezien geen partij en niet verantwoordelijk voor eventuele herhuisvesting.

Vraag: Zijn er alternatieven voor de huidige bewoners indien de sloop eind 2018 van start gaat?
Antwoord: Vanuit de gemeente Steenwijkerland zien we geen alternatieven. Voor individuele
gevallen zijn er wellicht mogelijkheden via de woningcorporaties die in Steenwijk actief zijn. In een
aantal gevallen bieden zij ook woningen als anti-kraak aan.
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Vervolg
-

Bijlagen
1. Schriftelijke vragen GroenLinks - sloop Vijverhof.pdf
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Steenwijk, 25-09-2018
Aan: College Burgemeester en Wethouders Steenwijkerland
Betreft: schriftelijke vragen sloop Vijverhof

Geacht college,
Op 23 maart 2018 heeft de provincie Overijssel een ontheffing verleend aan de heer Zeilstra van
Queenstate, inzake de locatie Vijverhof aan de Oostercluft 66 te Steenwijk.
Het betreft hier een ontheffing van het verbod om voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de
gewone dwergvleermuis te beschadigen of te vernielen.
In het stuk, te weten bijlage 2, artikel A1.1 staat expliciet benoemd dat er eind 2018
sloopwerkzaamheden van zowel de garageboxen als de appartementen staan gepland. Deze
werkzaamheden zouden ongeveer drie maanden duren. Ook wordt hierin benoemd dat er nog geen
nieuw ontwerp voor een zorgcomplex is.
GroenLinks maakt zich zorgen om het verlies van “nood” huisvesting en heeft hierover de volgende
vragen:
•
•
•
•
•

Is het bij het college bekend wat de actuele planning is met betrekking tot sloop van de
Vijverhof?
Is het college betrokken geweest bij de huidige vorm van bewoning, antikraak/bruikleen?
Zo ja, wat zijn de afspraken die gemaakt zijn met Aandacht Vastgoed/24-7?
Wie is verantwoordelijk voor het eventueel herhuisvesten van de ongeveer 40 personen die
nu op bruikleen basis in de Vijverhof wonen?
Zijn er alternatieven voor de huidige bewoners indien de sloop eind 2018 van start gaat?

Met vriendelijke groet,
Fractie GroenLinks

Ontheffing:
https://www.overijssel.nl/publish/pages/167591/wnb_soortenbescherming_besluit_ontheffing_que
enstaete_ii_b_v_-_oostercluft_66_in_steenwijk.pdf
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