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Geachte leden van de gemeenteraad Nedenrueert,
De Woningvereniging Nedenrueert heeft kennis genomen van de gemeentelijke
voorstelleñ met betrekking tot de aanpassing van de planvoorraad voor de Gemeente
Nedenrueert. Als belangrijke partner van de gemeente, waarbij wij ons richten op het
bieden van betaalbare sociale huisvesting in Nedenrueert, willen we graag enkele zaken
onder uw aandacht brengen, waarover met uw college prestatieafspraken zijn gemaakt.

Gezamenlijk hebben wij geconstateerd dat er in Nederweert een acute vraag is naar
goedkopere woningen, geschikt voor 1-2 persoonshuishoudens en alleenstaande ouders
met kinderen. ln de prestatieafspraken voor 2017 is dan ook het volgende afgesproken:
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Locatie Bredeweg:
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De woningvereniging realiseert binnen het vigerende bestemmingsplan 8 kleine
ééngezinswoningen met een huurprijs < 600 euro. Het plan is recentelijk zowel
amnteti¡t< als bestuurlijk besproken op basis waaryan de omgevingsvergunning
binnenkort zal worden ingediend. De realisatie van dit plan zal conform
planning 1't" kwarta al 2018 plaatsvinden.
Samen met Wonen Limburg en uw gemeente wordt momenteel onderzocht of
voor het 2d" deel van de Bredeweg een invulling gegeven kan worden, waarbij
gedacht wordt aan het concept van tijdelijke woningen, maximaal voor 10 iaar.
Daarbij wordt gedacht aan een aantal van B a 10 woningen, gericht op 1-2
persoons-huishoudens, met een goedkope huurprijs.
Locatie Burgemeester VulterstraaUHarrie Carisstraat (Garisplan); hierbij is de
woningvereniging bezig met het uitwerken van een plan, waarbij gedacht wordt
aan een combinatie van studio's en appartementen, ook gericht op 1-2
persoonshuishoudens, met gedifferentieerde huurprijzen in het sociale
huursegment. Het gaat hierbij in totaal om 18 a 24 woningen.
Toevoeging 5 woonwagenstandplaatsen; conform afspraken realiseert de
gemeente 5 woonwagenstandplaatsen, die door de woningvereniging zullen
worden afgenomen.
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Transformatie bestaande voorraad
De vastgoedportefeuille van de woningvereniging, die voor ruim 50% bestaat uit grote
ééngezinswoningen, sluit op middellange termijn niet meer aan op de toenemende
Vraag naar compactere woningen voor 1-2 persoonshuishoudens.
We hebben dan ook een ontwerp laten uitwerken, waarbij ééngezinswoningen
gesplitst kunnen worden in 2 studio's.
Óit concept willen we in 2017l2O1B verder uitwerken, waarbij met name een goede
match gemaakt dient te worden met de mogelijke beschikbaarheid van woningen. We
zetten hierbij vooralsnog in op B woningen die gesplitst kunnen worden, waardoor er
maximaal 12 woningen in dit concept kunnen worden gerealiseerd.
Resumerend betekent dit dat in de planontwikkeling voor de sociale huisvesting, conform
de prestatieafspraken, komende jaren vanuit de woningvereniging 42tol55 woningen
zullen worden toegevoegd in de kern Nederweert.
Wij verzoeken u dan ook bovenstaande afspraken mee te nemen in zowel de harde als
zachte planvoorraad.
Vanzelfsprekend ben ik graag tot nadere toelichting bereid,
Namens de Woningvereniging Nederweert,

Corry Keulen
Directeur-bestuurder
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