Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

donderdag 7 mei 2020 21:44
Kt: uverleg locaties tijdelijke woningen Oss

Hoi
Ik heb het project na heel veel discussie losgelaten omdat het geen prioriteit krijgt. Prima. We hebben één vd
initiatiefneemster meegegeven dat ze vooral een principeverzoek moet uitwerken. Echter, zij zijn nog op zoek
naar een locatie. De meest concrete locatie is ergens in Deursen-Dennenburg meen ik. Kortom, er zijn geen
concrete plannen mee'" voor de ruwaardvelden. Dat het project niet meer opgepakt wordt is overigens
uitgesproken door
en is nooit besproken met het college. Het kan dus altijd zijn dat het college hierop
terugkomt. Maar voor nu doen wij niets.

Van:
Verzoiiuicii. uuiiuerdag 7 mei 2020 11:58
Aan:
Onderwerp: FW: Overleg locaties tijdelijke woningen Oss

Hallo
Zoals je misschien weet zijn we met BrabantWonen in Oss op zoek naar locaties voor tijdelijke huurwoningen (zie
ook mijn mail hieronder). Inmiddeis hebben 4 locaties op het oog die we nader gaan bekijken. Eén daarvan is het
voormalig voetbalveld van voetbalclub Ruwaard. Ik begreep eerder dat deze locatie ook voor tiny-houses in beeld
is. Is dat nog steeds zo en wat is de stand van zaken?
Ik hoor het graag.
Gr.

Van:
Verzonden: dinsaaq zi april 2020 17:52
Aan: '
CC:
Onderwerp: RE: Overleg locaties tijdelijke woningen Oss

Hallo Allemaal,
Vandaag hebben
en ik weer overleg gehad met
Brabant Wonen over locaties voor
tijdelijke huurwoimiyen. Het resultaat van dit overleg is h locaties uit de onderstaande lijst die we voor de korte
termijn het meest kansrijk vinden (in combinatie met een voldoende spreiding over de stad):
nr.
nr.
nr.
nr.

3:
4:
5;
6;

Voormalig voetbalveld voetbalclub Ruwaard
Gewandeweg
Nieuwe Heseweg (Hazenakkervijver)
Schadewijkpark (Kuipers-Rietbergstraat)

Brabant Wonen gaat nu voor deze locaties een verdere uitwerking maken: soort tijdelijke woningen, aantal,
doelgroep, situering, parkeren, ontsluiting, inpassing, enz. Deze uitwerking kunnen we het volgende overleg
bespreken en vervolgens ook eens aan
morleggen.
We hebben de locaties nr. 1 Coornhertstraat (Elzeneindpark) en nr. 15 Alberdastraat/Treubstraat (veldje in de
wijk aansluitend op bestaande woningen) als reserve aangemerkt.
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Ik heb ook gevraagd of ze het initiatief verder willen onderbouwen. In het overleg hebben ze al wel wat meer
verteld over de doelgroepen waarvoor ze huisvesting zoeken, namelijk:
1 é 2-persoonshuishoudens (het aandeel 1-persoons is 60%), die omwille van spoed en tijdelijkheid aan een
Nr.

Locatie

Beoordeling/ toelichting

Ook
structureel?

Conclusie

kleine woonruimte voldoende hebben. Zij staan nu op de wachtlijsten en bij plaatsing houden zij in sommige
gevallen ook onnodig een reguliere (grotere) woning bezet,
statushouders
arbeidsmigranten
jongeren vanuit ouderlijk huis
personen vanuit een relatiebreuk
roulatie i.v.m. herstructurering huurwoningen
Met betrekking tot de voorbeeld overeenkomst heb ik opgemerkt dat wij vinden dat gemeente Den Bosch veel
kosten voor haar rekening heeft genomen en dat het de vraag is of we in Oss ook zo ruimhartig gaan zijn. Ik heb
aangegeven dat dit een bestuurlijke keuze is en dat we ook graag eerst een financiële uitwerking per locatie zien
zodat we kunnen bepalen wat vanuit de gemeente nodig/ redelijk is. Brabant Wonen geeft aan dat een locatie
voor tijdelijk wonen al snel verliesgevend is, maar dat dit ook afhangt van de doelgroep/soort woningen en
aanlegkosten (zijn bepaalde voorzieningen al aanwezig?).
Verder hebben we het gehad over de parkeernorm. Ons beleid heeft geen specifieke norm voor tijdelijke kleine
sociale huurwoningen. We hebben besproken dat in dit geval een norm van 1 parkeerplaats per woning wellicht
een passende norm is (parkeernorm reauliere sociale huurwoningen is 1,3 of 1,4). Het college zou dan (goed
onderbouwd) van de moeten afwijken.
Het volgende overleg is op 12 mei. Heb je nog vragen of opmerkingen? Ik hoor het graag!
Groeten

Var
Verzonden: maandag 20 april 2020 17:50
Aan: ''
Ondeiwciii: Kc: uverieg locaties tijdelijke woningen Oss

Hallo,
Hieronder ons meest actuele lijstje met locaties t.b.v. het overleg morgen met Brabant Wonen.
In het agenda-item var
uur).

' (Brabant Wonen) staat een link om in het Teams-overleg te komen (14.00

heeft een ander overleg dus die praat ik later bij.
Tot morgen!
Gr.
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1

Coo rnh ertstra at (Elzeneindpark)

Hier zijn mogelijkheden.

2

Leuvenstraat (paardenveldjes)

Huidiqe gebruik is een belemmering,

3

Voormalig voetbalveld voetbalclub
Ruwaard

Ja

Ja

4

Gewandeweg

Ja

Ja

5

Nieuwe Heseweg
(Hazenakkervijver)

Vrijgekomen voetbalveld, ook in beeld
voor Tiny-houses. In samenhang met
nr. 7 afwegen. Wordt niet meer
gebruikt, ook geen claim voor
toekomst. In totaal 2,8 ha, terrein
achter het oude voetbalveld in gebruik
door hondenclub.
Rekening houden met hoogspanning^.
Voorsorteren op reguliere woningbouw.
Prima locatie. '

Ja

Ja

6

Schadewijkpark (KuipersRietbergstraat)

Prima inpasbaar. Rekening houden met

Ja

Ja

7

Amsteleind/ Heihoekstraat (oude
Magrietvelden)

Nee

8

Krijtweg

Geschikte locatie, 2 voorm.
voetbalvelden. Op één veld zit nu
Cricket. Voorkeur echter bij Ruwaard
(nr. 3) zodat deze locatie gereserveerd
blijft voor sport of andere
voorzieningen. Vanuit sportbeleid deelt
men deze insteek, locatie is reserve
voor de toekomst, club zit nu aan de
boevengrens gebruikers vs. velden.
Afhankelijk van inzet kunstgras is deze
locatie wel/niet nodig.
Locatie te klein, te veel bomen

9

Ruwaardstraat (naast school)

Nee

10

Oude Wel/Looveltlaan

11

Ussensestraat (Trapveldje
Schoutstraat)

Groene veld belangrijk voor de buurt.
School heeft nog uitbreidingsplannen.
Deze 2 veldjes worden nu betrokken bij
project Voorzieningenkaart. Misschien
op termijn mogelijkheden.
Is belangrijk groen voor de buurt
(groenstructuur).

12

Mettengeupelstraat

Nee

13

Joost v/d Vondellaan

Is belangrijke groenstructuur: niet
haalbaar
Niet haalbaar.

14

Elzeneind/ Tollenstraat

Nee

15

Alberdastraat/Treubstraat (langs
spoor)

16

Kloosterstraat (Cito-veld)

17

Oijenseweg/Hertogensingel

Invulling van deze locatie ligt niet voor
de hand. Het basketbalveld zou dan
moeten wijken. Ligging nabij een gem.
monument. Diverse bomen.
Bijvoorbeeld invulling één veldje langs
spoor of reeds gereserveerde ruimte
aansluitend aan bestaande woningen.
Veldjes direct langs het spoor zijn
waarschijnlijk vanuit geluid geen optie^.
L-vormig veldje naast scouting. Wordt
gebruikt als trainingsveldje. Locatie is in
de toekomst wellicht niet meer nodig
voor sport. Maar vooralsnog geen actief
beëindigingsbeleid. Locatie interessant
voor uitbreiding Pivot park, maar
tijdelijke invulling met woningen
mogelijk.
Hier komt al een zorg-concept van
Dichterbij

Ja

Ja

Nee

hoogspanning’'®''*' Bladwijzer niet gedefinieerd.
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Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

misschien

Nee

^ Hoogspanning: eis vanuit de beheerder is 25 m. aan weerszijden. Vanuit gezondheid 40 m. (<40 m. onder
voorwaarden mogelijk, bijv. uitsluiting kinderen)
^ De groenstroken liggen vlak tegen het spoor aan, dus verblijfsobjecten worden hoogbelast. Wil je het realiseren
dan moeten er geluidschermen komen. En bovendien moet de gevelwering zwaar uitgevoerd worden om het
binnenniveau in de woonruimten te borgen. Een tijdelijke woning haalt waarschijnlijk geen gevelwering van meer
dan 25 dB. Bovendien heb je naast geluid ook te maken met externe veiligheid bij het spoor. Dit kan ook een
belemmering zijn. Om de haalbaarheid te toetsen is een akoestisch onderzoek nodig incl. gevelweringsonderzoek.
Daarnaast moet er nog een trillingsonderzoek uitgevoerd worden (bouwen binnen een zone van spoorrail).
Voorlopige conclusie: het plan is vanuit een goede ruimtelijke ordening niet haalbaar.

Van:
Verzonden: dinsdag 14 april 2020 17:06
Aan:

CC: 1
Onderwerp: RE: Overleg locaties tijdelijke woningen Oss
4

Hallo ■ ■

Prima om het overleg via Team door te laten gaan. Zie nog mijn opmerkingen hieronder in jouw mail.
Groeten

Van:
Verzonden: dinsdaa 14 april 2020 12:03
Aan.
CC:
Onderwerp: RE: Overleg locaties tijdelijke woningen Oss

Doorgestuurd naar

©oss.nl

-----Oorspronkelijke afspraak----Van:.
@brabantwonen.nl]
Verzonden: oinsdag ih aprii 2020 11:53
Aan
CC: [
Onderwerp: Overieg locaties tijdelijke woningen Oss
Tijd: dinsdag 21 april 2020 14:00-15:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.
Locatie: Microsoft Teams-vergadering

Omdat een 'vergadering aan tafel' er nog niet in zit, heb ik ons overleg omgezet naar Teams. Graag via onderstaande
link melden op bovenstaande tijdstip. Wat ons betreft is de urgentie hoog genoeg om dit niet verder op te schuiven.
Van de dame die de laatste keer is aangeschoven had ik geen adres en inmiddels ben ik ook haar naam vergeten.
Kunnen jullie onderstaande link doorsturen als zij ook weer aan zal sluiten?
Deze laatste keer hebben we afgesproken dat;
• De gemeente kijkt naar de voorgestelde locaties en doet een voorstel waarbij het gezamenlijke doel wordt
gehaald. Bij voorkeur kiezen we nu 3 locaties die eerste prioriteit krijgen. We hebben de lijst intern nog eens
doorgenomen en wat ons betreft kunnen er wat locaties worden weggestreept. We kunnen in het overleg
bepalen welke van de locaties die overblijven we samen het meest kansrijk vinden.
• De gemeente kijkt welke locaties relatief snel ontwikkelt kunnen worden voor 'permanente woningbouw' en
dus niet een aanmerking voor tijdelijk komen. Er zijn inderdaad locaties die ook naar de lijst "potentiële
locaties voor permanente woningen" kunnen, maar het één hoeft het ander niet uit te sluiten toch? Met
andere woorden: wat ons betreft valt een locatie niet af voor tijdelijke woningen als deze ook voor (snelle)
permanente invulling geschikt is.
• BrabantWonen deelt de overeenkomst zoals ze deze hebben voor tijdelijke woningen in Den Bosch. Deze
wordt beoordeeld door gemeente. Ik heb deze doorgestuurd naar de collega's van de afdeling Vastgoed.
• We bepalen welke 'doelgroepen' we willen bedienen in welke wijken. Daarvan hangt ook product en schaal af
(aantal). Volgens mij hebben we ook nog afgesproken dat jullie het vraagstuk helderder/concreter zouden
maken (onderbouwing van de behoefte). Maar misschien bedoel je dat ook met dit punt...

Deelnemen aan Microsoft Teams-vergadering
Meer informatie over Teams | Opties voor vergadering
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