
 

 

 
 
Van: PvdA fractie 
Aan: college van B&W 
Datum: 17 juni 2014 
Betreft: vragen artikel 51 over sloop sociale huurwoningen 
Constantijn Huygensstraat, Roemer Visscherstraat en Jacob Catsstraat 
 
Geacht college, 
 
Wij zijn op donderdag jl benaderd door bewoners van de Constantijn Huygenslaan met het bericht 
dat Maasdelta de klankbordgroep voor de renovatie heeft gemeld dat de woningen van die straat en 
die aan de Jacob Catsstraat en Roemer Visscherstraat (in totaal 57 sociale huurwoningen) zullen 
worden gesloopt. Uit onze eigen contacten met Maasdelta blijkt dat dit bericht klopt. 
  
Enkele oudere bewoners hebben daar hun verbazing en grote zorgen over geuit in onze richting. Ook 
leven er vervolgens veel vragen over de concrete stappen die volgen op het voornemen van 
Maasssluis.  
 
De PvdA fractie heeft naar aanleiding van dit nieuws de volgende vragen:  
 

1. Klopt het dat Maasdelta van plan is de genoemde 57 sociale huurwoningen te slopen en 
precies evenveel woningen op dezelfde plekken terug te bouwen? 

2. Klopt het dat de nieuwbouw woningen ook exclusief sociale huurwoningen zullen zijn? Zo ja, 
zijn er harde toezeggingen over de hoogte van de huren gedaan aan bewoners? 

3. De woningen zien er over het algemeen nog prima uit en zijn goed onderhouden en vanwege 
de rustige wijk en de tuinen ook gewild. Wat zijn de redenen waarom Maasdelta deze 
woningen wil slopen? Waarom blijkt nu opeens renovatie minder aantrekkelijk dan kort 
geleden? Is hier de voorziene herstructurering van Sluispolder West een factor in?  

4. Wat is de logica om deze woningen aan te pakken en de oude duplexwoningen aan de G.A. 
Brederodelaan die kleiner zijn en ook kwalitatief minder te bieden hebben, juist niet mee te 
nemen? 

5. Hoe wordt er omgegaan met de zittende bewoners, die er vaak al erg lang wonen? Krijgen 
deze bewoners een terugkeergarantie, tijdelijke woonruimte,  verhuiskosten vergoedingen 
voor de twee verhuizingen die ze moeten meemaken enzovoorts? 

6. Kunnen de tuinen (grotendeels) behouden blijven, gelet op de tuin, energie en kosten die 
bewoners hier vaak decennia in hebben gestoken?  

7. Wat is de rol van het college en de gemeenteraad ten aanzien van deze herstructurering? 
Moeten raad en college instemmen met sloop en nieuwbouw? Is er een 
bestemmingsplanwijziging noodzakelijk? 

8. Wanneer bent u door Maasdelta geïnformeerd over dit voornemen? Waarom is het 
voornemen van Maasdelta niet kenbaar gemaakt aan de raad, zeker gelet op de bespreking 
van de plannen voor Sluispolder West en de druk die dit oplevert op de lokale markt voor 
sociale huurwoningen, in samenloop met de sloopplannen van Maasdelta daar? 

 


