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Nuinhofwijk

Onlangs hebben wij jullie geïnformeerd
over de verloedering en de leegstand in
deze wijk.

Om dit een halt toe te roepen hebben wij
14 dagen geleden een voorstel in de raad
ingediend.

In dit voorstel hebben wij de
burgemeester en wethouders verzocht om:

1. In overleg met de buurtbewoners en de
huidige eigenaren van de woningen een
inventarisatie van de aan de orde zijnde
problemen in de Nuinhofbuurt en daarvan
afgeleid een meerjarig plan van aanpak
op te stellen.

2. Gelet op het karakter van beschermd
dorpsgezicht en de relatieve
grootschaligheid van de problematiek te
onderzoeken, in hoeverre t.b.v. de te
ondernemen werkzaamheden een
financiële en / of beleidsmatige bijdrage
te krijgen is van de N.S. (de stichters van
de buurt), van Parkstad Limburg
(Woonvisie Parkstad Limburg, aanpak /
renovatie mijnwerkerskolonieën), van IBA,
van de Provincie, etc.

3. De bevindingen van dit onderzoek aan
de raad voor te leggen, zodanig tijdig dat
de financiële gevolgen voor de gemeente
meegenomen kunnen worden in de
begroting van 2018.

Omdat Burgerbelangen Nuth, Trots, LpGn
en de VVD tegen ons voorstel hebben
gestemd, is de uitslag 8 stemmen voor én
8 stemmen tegen. (een raadslid van
bovengenoemde partijen was afwezig)

Omdat de stemmen staakten zal het
voorstel op dinsdag 26 september
wederom in stemming worden gebracht.

Aan de slag!

In de afgelopen maanden zijn wij door veel
inwoners aangesproken op de grote leegstand,
de verloedering van de wijk en het achterstallig
onderhoud van de huurwoningen.

Politiek laat burgers
in de kou staan!

Wonen Zuid komt maar niet in actie
én tijdens de raadvergadering gaf de
wethouder aan dat het allemaal wel
meevalt én dat hij met Wonen Zuid
overleg heeft.
 
De PvdA blijft zich er voor inzetten dat
de Nuinhofwijk terug op de kaart
wordt gezet.

Diverse politieke partijen vinden dat
dit vooral een punt is van de
woningeigenaren én daarom vinden
deze partijen dat de gemeente zich
daarom er niet mee hoeft te bemoeien.

Wij zijn van mening dat starters en
jonge gezinnen op deze manier niet de
kans krijgen om een woning te huren.
Deze jonge gezinnen verlaten de
gemeente omdat zij in Nuth moeilijk
een huurhuis kunnen krijgen. Nu zijn
de gevolgen daarvan nog niet
merkbaar, maar over enkele jaren zou
dit de basisschool, de sportvereniging
of andere voorzieningen kunnen gaan
raken. Dit willen wij kosten wat kost
voorkomen.

Graag willen wij informeel met jullie
in overleg gaan, de problemen van

jullie vernemen én vernemen hoe
jullie (de inwoners en de
huiseigenaren) denken dat wij het
beste verder kunnen gaan.

Wij organiseren op maandag 11
september een bijeenkomst waarbij
iedere inwoner van de Nuinhofwijk
welkom is, maar waarbij ook mensen
die al heel lang aan het wachten zijn
op een huurwoning welkom zijn.

Graag begroeten wij iedereen op
maandag 11 september vanaf 19.00 uur
in het scoutinggebouw aan de
Spoorstraat.

met vriendelijke groet,
PvdA Beekdaelen | Fractie Nuth

Lars Kockelkoren

 
Voor meer informatie of vragen kunt u
contact opnemen met:
PvdA Beekdaelen | fractie Nuth
Lars Kockelkoren | 06-53842001
larskockelkoren@hotmail.nl
www.beekdaelen.pvda.nl


