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Tijdelijke woningen aan het Wilgenpad
Geachte heer, mevrouw,
Het college van B&W is van plan aan het Wilgenpad vier tijdelijke woningen te bouwen op het terrein
tussen de ijsbaan en de Rooms-Katholieke kerk. Daarin kunnen tot zestien statushouders wonen,
totdat zij een reguliere woning via de Alliantie krijgen. De woonunits blijven maximaal vijf jaar staan.
De Rooms-Katholieke kerk heeft het terrein aan de gemeente aangeboden. Als direct omwonende of
anderszins belanghebbende informeren wij u over dit voornemen.
Taakstelling
Zoals u wellicht weet, heeft de gemeente Eemnes tot juli 2017 de taak om 33 statushouders te
huisvesten. Statushouders zijn asielzoekers die inmiddels een verblijfsvergunning hebben gekregen.
Tien statushouders zijn in 2016 al in Eemnes komen wonen, o.a. in De Weiden. We zijn blij met dit
resultaat, maar er zijn nog meer woningen nodig.
De gemeenteraad heeft het college van B&W verzocht om, na het afvallen van het gronddepot aan
de Barbeelstraat als huisvestingslocatie, te onderzoeken welke andere mogelijkheden er zijn voor
huisvesting van statushouders in ons dorp. Daarbij is gekeken naar opties die niet ten koste gaan
van Eemnessers op de wachtlijst van de Alliantie.
Vier tijdelijke woningen
Tijdens deze oriëntatie is het terrein aan het Wilgenpad in beeld gekomen. Een groep betrokken
leden van de geloofsgemeenschap van de Rooms-Katholieke kerk heeft dit terrein als optie voor
tijdelijke woningbouw naar voren gebracht. Er is daar plaats voor vier kleine woningen. Hierin kunnen
tot zestien personen tijdelijk gehuisvest worden. Deze woningen zullen daar maximaal vijf jaar staan.
De woningen worden ontsloten via het Wilgenpad (fietspad). Parkeren - voor zover van toepassing kan op de Watermunt, naast de ijsbaan.
Inloopavond op 25 oktober
Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over dit plan. Daarom nodigen wij u van harte uit voor
een inloopavond op dinsdag 25 oktober in De Schoter, Wakkerendijk 66A. Inloop vanaf 19.30 tot
21.00 uur.
Op deze avond geven wij verder toelichting op het plan. De projectwethouder, vertegenwoordigers
van de Locatie H. Nicolaas van de Rooms-Katholieke kerk, de Alliantie en Vluchtelingenwerk
Midden-Nederland zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Vervolg
Na de inloopavond wordt het plan, naar verwachting eind november, besproken in de Raad. Daarbij
kan iedereen inspreken op van het voorstel. U ontvangt hiervoor van te voren een uitnodiging.
Vragen?
Mocht u voorafgaand aan de inloopavond al vragen hebben, dan kunt u die stellen via e-mail:
statushouders@eemnes.nl, of telefonisch via het algemene gemeentelijke informatienummer 14 035.

Met vriendelijke groet,
namens het college van B&W en de locatieraad van de Rooms-Katholieke kerk,

J.G. den Dunnen, wethouder
J. Willink, bestuurslid van de locatieraad

