
Betreft: schriftelijke vragen inzake woningbouwplannen in Varsseveld

Aan het college van B&W OIJS,

Geacht college,

De laatste weken is er veel door mijn hoofd gegaan met betrekking tot de 
nieuwbouwplannen (inbreiding) op de locatie 
Kon. Wilhelminalaan/ Kon. Emmastraat / Kon. Julianalaan te Varsseveld. Niet alleen ik maar 
meer dan 2200 mensen zetten vraagtekens bij de plannen op deze locatie.
Daarom heb ik een aantal vragen opgesteld voor het college.

Vorige week heb ik de petitie in ontvangst genomen op de locatie van de geplande 
nieuwbouw. 
Naar aanleiding van deze petitie in Varsseveld over de bouwplannen aan de Kon. 
Wilhelminalaan/ Kon. Emmastraat /Kon. Julianalaan heeft onze wethouder Ben Hiddinga 
besloten om de plannen en stand van zaken eerst nog eens voor te leggen aan de raad. 
Maandagavond 29 juni wil de wethouder dit onderwerp bespreken in een ingelast intern 
overleg met de portefeuillehouder. 
Ik denk dat dit verstandig is.

Allereerst wil ik stellen dat er wettelijke regels, regionale kwaliteitscriteria en lokale kwaliteitscriteria 
woningbouw zijn. Die moeten we zoveel mogelijk respecteren.
In de beschrijving lokale kwaliteitscriteria staat echter ook dat niet iedere inbreidingslocatie geschikt 
is voor woningbouw en we zorgvuldig moeten omgaan met verdichting op locaties met openbaar 
groen/ open ruimte (plein-, speel- en parkeerterrein) .

In eerste instantie was ik blij met de inbreidingsplannen voor woningbouw aan de kon 
Wilhelminalaan/Emmastraat in Varsseveld. 
Echter toen ik er eenmaal geweest was en gezien heb hoe bijzonder mooi dit plekje is, toen kreeg ik 
twijfels en vroeg ik me af of er geen betere alternatieven zijn. 
Ik zag aan de overkant van het ‘park’ de ingang van zorgcentrum Azora  (Den Es) en vroeg mij af 
waarom er nog geen paden door het groen waren aangelegd zodat de ouderen er doorheen kunnen 
wandelen en vanaf een bankje kunnen kijken en genieten van kinderen die er voetballen en gebruik 
maken van de speeltoestellen.
Dat zou toch prachtig zijn! Over dit soort details moeten wij als raad, maar zeker ook het college 
denk ik, beter nadenken.

Vr 1. Is er een integraal plan waar meerdere locaties ingetekend staan voor mogelijke nieuwbouw in 

Varsseveld?

Stel dat er 50 woningen nodig zijn, waar zouden die dan kunnen komen?

Stel dat er over 5 jaar 150 woningen nodig zijn, waar zouden die dan moeten komen? 

Is er een concreet inbreidingsplan en uitbreidingsplan voor Varsseveld? Zo ja, kunnen wij dat plan 

ontvangen voor 29 juni?

Zo nee, zijn er plannen om zo'n integrale visie te ontwikkelen?

En als we het goed willen doen, dan moeten er voor iedere kern van onze gemeente plannen komen 

voor mogelijke inbreiding en uitbreiding, met een scope van het liefst 10 jaar of langer vooruit.

Vr. 2. Ik kan de bouwtekening voor de nieuwbouw Kon. Wilhelminastraat/ Kon. Emmalaan/ Kon. 



Julianalaan niet terugvinden in het RIS. Graag zou ik een kopie van de bouwplannen op deze locatie 

ontvangen. 

Vr. 3. a. Kan een park gebruikt worden als inbreidingslocatie? 

Vr  3. b. Kan een park ook een reden zijn om af te zien van woningbouw op die locatie? 

Vr. 4. In hoeverre kan de gemeente het behoud van voldoende groen binnen de bebouwde kom 

bewerkstelligen? 

Als we de ambitie hebben om de meest groene gemeente van de Achterhoek te zijn of te worden 

dan moeten we dat ook waarmaken.

Vr. 5.  Zorgcentrum Azora bevindt zich precies tegenover het openbaar groen. Is eraan gedacht dat 

veel ouderen dagelijks een wandeling zouden willen maken door het openbaar groen en dat het 

behoud ervan belangrijk is voor het welzijn van jong en oud? 

Vr. 6.  Het openbaar groen aan de Kon. Wilhelminalaan/ Kon. Emmastraat/ Kon. Julianalaan lijkt op 

een park door de mooie ligging en prachtige bomen. Zijn er geen andere veldjes, die ook geschikt zijn 

maar die er niet mooi uitzien, waardoor inbreiding op minder bezwaren zal stuiten?

Vr. 7. Welke problemen ontstaan er als we niet bouwen op deze locatie?

Ik stel deze vragen omdat ik nog in de beeldvormingsfase en oordeelsvormende fase verkeer. De 

beantwoording van bovenstaande vragen geeft mij een completer beeld en zou bij kunnen dragen 

aan het nemen van een beter besluit.

Ik ben vóór woningbouw, maar niet ten koste van alles. Ik zou zeggen: vraag ook eens aan de 

inwoners of zij voorstellen hebben waar beter gebouwd kan worden.

Als meer dan 2200 mensen hun stem laten horen, dan is er wel iets aan de hand.

Daar moeten we wat mee en dat is de reden dat ik deze vragen stel.

Met vriendelijke groet,

Ruben Driever

CDA OIJS

23 juni 2020


