
Vragen voor het Vragenhalfuurtje

Indiener: GroenLinks

Onderwerp: Voorgenomen sloop van de Bloemenkamp in Gorssel

Inleiding:

In december 2019 hebben de bewoners van de Bloemenkamp in Gorssel te horen gekregen dat hun 

gebouweigenaar het besluit tot sloop van dit pand genomen heeft. Er zijn berichten dat de eigenaar 

voornemens is geen sociale huurwoningen terug te gaan bouwen. Het pand bevat 39 

appartementen, overwegend in de goedkope sociale huurcategorie. Tevens is het voornemen om 

het complex Beekweide in Eefde (40 sociale huurwoningen) te slopen. Momenteel worden deze 

woningen al in de vrije sector aangeboden. In totaal zou het gaan om een verlies van bijna 80 sociale

huurwoningen aan de westkant van de gemeente. 

In de woonvisie 2017-2025 is opgenomen dat de gemeente voldoende sociale huurwoningen per 

kern nastreeft. Volgens het woningbehoefteonderzoek van 2017 is er in Gorssel hoegenaamd geen 

behoefte om het aantal sociale huurappartementen terug te brengen. In Eefde is de situatie is 

minder schrijnend en zou volgens de woonvisie een bescheiden reductie van sociale huur kunnen 

plaatsvinden. Daarbij moet worden opgemerkt dat de woningbehoefte in Eefde groter is dan 

momenteel met plannen is belegd. 

Verder is in de woonvisie opgenomen dat ‘locaties in centra van kernen worden ingezet voor 

toevoeging van passende woningen voor ouderen, met name appartementen.’ Het verlies van 39 

sociale huurappartementen in Gorssel en 40 sociale huurwoningen in Eefde past niet in de 

woonvisie.

Vragen:

1. Bent u in gesprek met Habion/VGZ?

2. Klopt het dat ook op de Eefdense locatie van Habion/VGZ 40 sociale huurwoningen verloren

gaan?

3. Bent u op de hoogte van een sociaal plan van Habion/VGZ voor de zittende bewoners? Zo 

niet, bent u bereid om Habion aan te sporen een dergelijk plan op de kortst mogelijke 

termijn bekend te maken?

4. Op welke wijze houdt u vast aan de benodigde aantallen en kwaliteiten per kern zoals 

opgenomen in de woonvisie? 

5. Bent u bereid om Habion/VGZ de verplichting op te leggen tenminste een deel van de 

nieuwbouw als sociale huurappartementen te realiseren, passend bij de afspraak die een 

aantal jaren geleden is gemaakt dat 30% van de nieuwbouw als goedkope woningen 

gerealiseerd moet worden?

6. Zijn er mogelijkheden om de goedkeuring van nieuwbouw afhankelijk te maken van een 

passende herplaatsing van de zittende bewoners?

7. Zijn er mogelijkheden om de goedkeuring van nieuwbouw afhankelijk te maken van behoud 

van voldoende sociale huurappartementen in de genoemde kernen?
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