Schriftelijke vraag aan het college
(Art. 33, Reglement van Orde)
Aan de voorzitter van
Datum

de raad van de gemeente Hulst

23-04-2021
Indiener(s) R.A.J. Roctus (ABGH)

Onderwerp: Beatrixstraat te Kloosterzande
Portefeuillehouder: Rene Ruissen
Vraag:
Wat gaat er gebeuren op de locatie van de gesloopte woningen in de Beatrixstraat te Kloosterzande?
Op welke termijn?
Welke invloed kan de gemeente daarop uitoefenen?
Kan de wethouder op korte termijn in overleg gaan met de eigenaar om op de kortst mogelijke
termijn tot een invulling te komen, waarbij woningbouw de prioriteit heeft?
Kan de wethouder ons op korte termijn informeren omtrent de voortgang van de invulling van deze
locatie, zodat iedereen weet waar we aan toe zijn?
Aanleiding voor de vraag:
Enkele jaren geleden heeft Woongoed in de Beatrixstraat te Kloosterzande een aantal woningen
laten slopen. Een viertal onbewoonde woningen zijn er blijven staan.
Onlangs zijn de straten in dat gebied vernieuwd, hetgeen een enorme verbetering is en er prachtig
uitziet. Alleen de locatie waar de gesloopte woningen hebben gestaan en de vier onbewoonde
woningen nog staan, geeft een verwaarloosd en desolaat beeld waaraan vele mensen zich ergeren
en geen recht doet aan de buurt. Bovendien is het voor velen onbegrijpelijk dat in tijden van grote
woningnood, vooral voor starters op de woningmarkt, deze locatie niet snel ontwikkeld wordt voor
woningbouw zodat het straatbeeld ter plaatste niet langer verstoord wordt en de indruk geeft van
een achterbuurt.

Eventuele toelichting:
Al verschillende malen is er aandacht gevraagd voor deze locatie, zowel door collega-raadsleden,
omwonenden, als de dorpsraad van Kloosterzande. Het wordt nu de hoogste tijd dat er voor deze
locatie op zeer korte termijn een invulling komt. Wanneer de eigenaar geen voortgang wil maken
met deze locatie zou het misschien mogelijk zijn de de gemeente deze locatie overneemt om
zodoende vaart kan maken ten behoeve van woningbouw.

Indiener(s), Ronnie Roctus (ABGH).
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