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                    winkel Standdaarbuiten 

 

 

Datum       : 3 september 2013 

 

 

Geacht college. 

 

Op de kerncontactavond in Standdaarbuiten op 27 augustus jl. werden wij zeer onaangenaam verrast door 

de mededeling van de projectleider dat er van nieuwbouw  van de lokale “buurtsuper” (Jac Attent) geen 

sprake meer zou zijn. Woningcorporatie Bernardus Wonen zou zich als ontwikkelaar hebben terug getrokken 

en daarmee zou het project zijn beëindigd. Bernardus Wonen  beroept zich op het woonakkoord. Inmiddels 

is er overeenstemming tussen de minister en de koepel van woningcorporaties Aedes, wat de afspraken uit 

het woonakkoord nuanceert. 

 

Dit geeft ons aanleiding tot het stellen van de volgende vragen: 

 

1. Is de informatie zoals verstrekt door de projectleider juist en is er derhalve sprake van volledig 

beëindigen van het project Timberwolfstraat 1?  

Zo nee, waarom heeft u dat staande de bijeenkomt niet gecorrigeerd om verder onrust te voorkomen, 

en wat is dan wel de juiste informatie? 

 

Indien Ja: 

2. Hoe lang was u al op de hoogte van het terugtrekken van Bernardus? 

3. Wat voor actie heeft u inmiddels ondernomen om te komen tot een ander invulling van dat project, met 

als doel behoudt van de enige winkelvoorziening voor dagelijkse boodschappen in de kern 

Standdaarbuiten? 

4. Hoe moeten we het zonder meer beëindigen van het project plaatsen in uw voorgenomen actie om 

woningbouwprojecten van Brabantse Waard te redden met een gemeentelijke impuls? 

5. Had dit project (Timberwolfstraat1) dat heel belangrijk is voor de leefbaarheid van Standdaarbuiten, nu 

maar zeker ook voor de aantrekkingkracht van het dorp in de toekomst, niet in die afweging moeten 

worden betrokken? 

6. Deelt u het standpunt van de fractie van de PvdA, dat door het akkoord tussen Aedes en de minister, de 

kennelijke motivatie van Bernardus Wonen om zich terug te trekken (zoals verwoord door uw 

projectleider) in een ander daglicht komt te staan?  

7. Bent u bereid en voornemens om op uiterst korte termijn met Bernardus Wonen  op bestuurlijk niveau in 

overleg te treden teneinde te komen tot een uiterste inspanning van allen om het project alsnog vlot te 

trekken? 
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8. Kunt u de raad middels een raadsinformatiebrief of op een ander wijze informeren over de stand van 

zaken en het verloop en de resultaten van het nader overleg? 

 

Wij gaan er van uit dat mede naar aanleiding van deze vragen, gelet op de inhoud, naast beantwoording van 

de vragen, de problematiek wordt verwoord en behandeld in het raadsvoorstel over de steun een projecten 

van Brabantse Waard dat wij op kort termijn tegemoet mogen zien 

 

 

 

De PvdA fractie, 

namens deze 

 

 

 

Henk Schouwenaars 

 

 


