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GEMEENTE NUTH Raad:  

 Agendapunt:  

 Gem.reg.nr.:  
 

Initiatiefvoorstel (art. 39 RvO) 
 
 

AAN DE RAAD 
 

Onderwerp: Initiatiefvoorstel Nuinhofbuurt 

 

Overwegingen 

 
 

De vooroorlogse spoorwoningen in de Nuinhofbuurt zijn aangemerkt als een ‘beschermd 
dorpsgezicht’.  Het merendeel van de woningen is eigendom van Wonen Zuid. Enkele woningen 

zijn eigendom van particulieren. 
 

Deze buurt heeft momenteel te maken met een reeks aan vraagstukken, zoals: 

- Een 8-tal woningen van Wonen Zuid staan al enige tijd leeg. 
- Wonen Zuid verhuurt de leegstaande woningen vooralsnog niet, omdat men de huidige 

opknapkosten van meer dan € 40.000,-- per woning te duur vindt. 
- De kosten, gemoeid met het verwijderen van asbest in de woningen, is in de naaste 

toekomst een vraagstuk voor zowel Wonen Zuid als voor de particuliere eigenaren van 

woningen. 
- Bijkomend punt is, dat er woningenzijn met vochtproblemen. 

- In de buurt is sprake van onduidelijkheid en onrust over de toekomst van hun buurt, van 
een sfeer van onveiligheid en verpaupering; woningen verminderen in waarde.  

- Bekend is, dat Wonen Zuid onderzoekt welke maatregelen voor dit gehele complex 
verantwoord zijn en dat de gemeente hierover in overleg is met de corporatie. 

 

 
 

Financiële aspecten 

 

Financiële  aspecten voor de gemeente zijn thans nog niet aan de orde. Eerst dient helder te zijn 
welke rol de gemeente in het verdere traject zal vervullen.

 

 
Voorstel 

 
In de verdere aanpak van de geschetste problemen zou rekening gehouden kunnen worden met 

de volgende aspecten: 
- Doordat de buurt aangemerkt is als een beschermd dorpsgezicht is – bij een aanpak van 

de geschetste problemen- onderlinge afstemming tussen de verschillende eigenaren van 

de woningen en de buurtbewoners noodzakelijk. Bij die onderlinge afstemming zou, 
mede gelet op het algemeen belang,  een rol weggelegd kunnen zijn voor de gemeente 

Nuth. 
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- Hiervan uitgaande zou op initiatief van de gemeente, 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 
opgesteld kunnen worden. 

- Gelet op het karakter van beschermd dorpsgezicht en de relatieve grootschaligheid van 
de problematiek ware te onderzoeken, in hoeverre t.b.v. de te ondernemen 

renovatiewerkzaamheden een financiële en een beleidsmatige bijdrage te krijgen is van 

de Nederlandse Spoorwegen (de stichters van de buurt); van Parkstad Limburg 
(Woonvisie Parkstad Limburg, aanpak / renovatie mijnwerkerskolonieën); van IBA; van 

de Provincie; etc. 
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Joost Geurts  

 
 

Bijlage(n) 

 

 
Besluit 

 
De raad besluit: 

 

Het College van B&W op te dragen: 
 

- 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.  

- 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 
Nederlandse Spoorwegen ( de stichters van de buurt); van Parkstad Limburg 

(Woonvisie Parkstad Limburg, aanpak / renovatie mijnwerkerskolonieën); van IBA; 

van de Provincie; etc.  
- 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. 

 
 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Nuth in zijn openbare vergadering van 13 juli 

2017. 
 

De griffier,     De voorzitter, 
 

 

 
 

P.J.M. Boyen.     D.H. Schmalschläger. 
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