
 
 

 
 
 
 
Raadsvraag college leudal                                                     
 
Betreft: actieplan herstellen woningbouw  Leudal 
 
Mijne heren: 
 
Recentelijk hebben we kennis kunnen nemen van de desastreuze cijfers aangaande de 
gerealiseerde woningbouw in Leudal. Een ongelofelijke slecht resultaat van amper 20 % 
van de woningbouw ambitie is gehaald. Dit vraagt om een actieplan woningbouw! 
 
Meerder malen heeft Samen Verder het vorige college proberen te overtuigen dat er 
daadkrachtiger opgetreden moet worden en dat er pro actieve aansturing vereist is wil je 
als gemeente een rol van betekenis willen spelen voor je inwoners. Een voorbeelden 
daarvan waren de verlaging van grondprijs en de vereenvoudiging van het 
archeologiebeleid. Veel verder als het uitdelen van starters gelden en het plezieren van 
project ontwikkelaars als bv bij Reppelveld Roggel en Napoleon Haelen kwam men niet.  
  
Ook de ontwikkelingen die zouden komen bij disco Geelen ,het voormalige gemeentehuis 
van Haelen en de bouwplannen aan de Steeg in Neer waar totaal niks is gebeurd zouden 
aan de recessie te wijten zijn geweest volgens de vorige PH woningbouw. 
 
Het huidige college zou de ambitie moeten hebben om het  afgelopen jaren in gang 
gezette beleid te veranderen van Nee- tenzij naar Ja - mits. 
 
Dagelijks wordt ik door ouders aangesproken op het feit dat een hele generatie jongeren 
tussen de 20 en 25 nog thuis zit met geen enkel perspectief om bv in aanmerking te 
komen voor een huurhuis , laat staan aankoop van een gunstig geprijst huis in een van 
de kernen van Leudal.Huurhuizen die er niet zijn en waarvoor een college nodig is dat 
creatief meedenkt en inspeelt op situaties die zich voordoen. 
 
Neem nu in Neer op de Hoogstraat! Er zijn de afgelopen jaren al meerder keren plannen 
gemaakt voor het pand café De Klomp. Hier zou de gemeente een rol kunnen spelen om 
hier een vraaggestuurde oplossing aan te reiken voor huurappartementen. 
De gemeente kan een rol spelen om huurder en verhuurder bij elkaar te brengen. 
 
Recentelijk hebben we van PH wethouder Thomassen vernomen dat hij ideeën aan het 
uitwerken is voor het stimuleren van de woningbouw en huur problematiek. 
Graag willen we geïnformeerd worden hoe we op korte termijn als gemeente hier in rol in 
gaan spelen want de tijd van afwachten aan de zijlijn in mijns inziens voorbij. 
  
Wij roepen u u college op om hierbij ook te denken aan: organiseren van woonkettingen, 
gemeentegrond in erfpacht uit geven, zelfbouwers eigen ruimtelijke plannen te laten 



indienen,het organiseren van een ruilbeurs voor woningen. Er dient op korte termijn een 
actieplan te komen voor leudal, anders lopen onze dorpen leeg! 
 
Gaarne verneem ik van u met groeten  Har Frenken raadslid Samen Verder 
 
Neer  25 juli 2013  
 


