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Geachte heer Trommelen,

U gaf aan: “Een groep verontruste bewoners in de Egge heeft contact met het PAK gezocht. Daar 
is een nieuwbouwproject gepland naar het lijkt over de hoofden van de mensen heen.”

In antwoord op uw vragen, berichten wij u als volgt.

Vraag 1.
Waarom is juist deze wijk toe aan afbraak en sloop terwijl er vele miljoenen in de renovatie 
gestopt zijn, enige jaren geleden?

Antwoord:
De laatste renovatie in de Oude Egge dateert van 1997/2000 dus 20 j aar geleden. Asbestsanering, 
verduurzamingsopgave (meeste woningen hebben nu energielabel E en F) en veranderde 
woonbehoeften maken een ingrijpende vernieuwing noodzakelijk. Dit is onderdeel van de 
uitvoering van de gemeentelijke stadsdeelvisie Brunssum Zuid-Oost (bladzijde 92, 98-101). 
Omdat de woningen 100 jaar oud zijn, is gekozen voor een toekomstbestendige oplossing in de 
vorm van vervangende nieuwbouw met behoud van de beeldkwaliteit/sfeer van de mijnkolonie.

Vraag 2.
Ligt sloop in de Josef Haydenstraat en omgeving niet meer voor de hand?

Antwoord:
Ook de sloop van deze woningen staat voor de komende jaren op de planning (zie ook 
stadsdeelvisie Centrum/noord).

Wat zijn de gevolgen voor de huurders met een laag inkomen. Wat zijn de netto huren die nu 
betaald worden en na nieuwbouw?

Antwoord:
De zittende huurders hebben bij de start van de planvoorbereiding in 2016 de garantie gekregen 
dat zij kunnen terugkeren naar de nieuwe woning op het huidige adres. Hierbij is afgesproken dat
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de nieuwe huurprijs beperkt zal worden tot de lage aftoppingsgrens van 597,30 euro (prijspeil per 
2018) voor een- en tweepersoonshuishoudens en 640,14 euro voor drie- of 
meerpersoonshuishoudens. Dit betekent dat huurders met een laag inkomen recht hebben op de 
maximale huurtoeslag. Uit proefberekeningen van huurders blijkt dat de netto huurlasten van de 
meeste huurders, afhankelijk van de huidige huur en het inkomen, in orde van grootte van enkele 
tientjes per maand zullen stijgen. Hier staat tegenover dat zij een veel beter geïsoleerde woning 
met meer wooncomfort krijgen met naar verwachting lagere energiekosten.
De kale huur van de meeste woningen varieert op dit moment tussen € 400,- (veelal huurders die 
lang in de wijk wonen) en € 650,- per maand (huurders die de afgelopen jaren zijn komen wonen). 
De netto huur (kale huur minus huurtoeslag) is afhankelijk van het soort huishouden en het 
inkomen.

Vraag 4.
Weller spreekt van levensbestendig wonen, maar er zijn tekeningen met een douche boven, plaatst 
Weller standaard trapliften of wordt onze gemeentelijke WMO post daarop aangesproken? 
Levensbestendig is toch alles op 1 etage?

Antwoord:
Zoals in de stadsdeelvisie is aangegeven is “als gevolg van de cultuurhistorische waarde (smalle 
beukmaat van de woningen) in het merendeel van de woningen geen volledige 
levensloopbestendigheid te realiseren.
Uit het in de stadsdeelvisie aangekondigde onderzoek naar mogelijkheden om bepaalde 
woningtypen toch te kunnen verbouwen tot woningen met een volledig gelijkvloerse plattegrond is 
het volgende uitgekomen:

• 24 hoekwoningen in de Oude Egge worden door extra ingrepen volledig 
levensloopbestendig gemaakt, dit is bijna eenvijfde van de nieuwbouw. Om dit te 
bereiken moet Weller vijf particuliere eigenaren uitkopen. Inmiddels zijn er 2 woningen 
aangekocht.

• Mede op initiatief van de Huurdersoverleggroep Oude Egge ontwikkelt Weller 20 
zorgwoningen in de sociale huursector op de Tarcisiuslocatie vlak bij de Oude Egge. 
Huurders uit de Oude Egge met een zorgindicatie hebben voorrang bij toewijzing. Indien 
nodig kunnen deze woningen ook gedurende de wijkvernieuwing als wisselwoningen 
worden ingezet.

Vraag 5.
Wat gebeurt er aan projecten voor leefbaarheid zoals destijds bij de renovatie van de Rozengaard?

Antwoord:
Dit onderdeel van de wijkvernieuwing is nog in voorbereiding. Om de leefbaarheid voorafgaand 
de uitvoering op peil te houden heeft Weller een wijkbeheerder aangesteld die zorgt voor het netjes 
houden van leegstaande woningen, de achterpaden en achterterreinen. In de Huurdersoverleggroep 
Oude Eggen wordt maandelijks de vingen aan de pols gehouden. De gemeente zelfheeft een 
ambtelijk kernteam Oude Egge ingesteld om de wijkvernieuwing vanuit de gemeente zo 
zorgvuldig mogelijk te begeleiden.

Vraag 6.
Er is reeds brand in een lege woning geweest volgens bewoners, hoe is het veiligheidsplan in 
deze?

Antwoord:
Over brand is zowel bij Weller als bij de gemeente niets bekend. De wijkbeheerder van Weller 
zorgt er o.a. voor dat de woningen goed afgesloten zijn. Ook worden uit oogpunt van 
brandveiligheid de aansluitingen gas, water en elektriciteit bij leegkomen afgesloten. Bovendien 
worden via een zogenoemde voorsloop het risico op inbraak/diefstal tegengaan door installaties



c.a. weg te halen. Weller heeft in het kader van leefbaarheid en veiligheid vrijwel wekelijks 
overleg met de politie waarbij ook de Oude Egge op de agenda staat. Tijdens de realisatie draagt 
de aannemer zorg voor de veiligheid op en rond de bouwplaats. Dit wordt in de 
omgevingsvergunning geregeld.

Vraag 7.
Klopt het dat er oude blokken blijven bestaan van eigenaren die niet verkopen, naast nieuwbouw 
en hoe efficiënt is dat?

Antwoord:
Weller heeft met 21 eigenaren overlegd over de aankoop van hun woning. Alle eigenaren hebben 
te kennen gegeven de wijkvernieuwing niet te willen blokkeren. Inmiddels zijn met 12 eigenaren 
koopovereenkomsten gesloten. Door persoonlijke omstandigheden van de betreffende huishoudens 
blijkt het in drie gevallen niet mogelijk om de woningen, op een vergelijkbare wijze als bij de 
andere woningen, aan te kopen. Dit betreft drie eigenaren in één blok in de Bongardstraat die in de 
laatste fase van de wijkvernieuwing is geprogrammeerd. Voor dit ene blok wordt dan een passende 
aanpak ontwikkeld. De huurders zijn hierover geïnformeerd.

Vraag 8.
Als huurders niet willen dat hun woning bijvoorbeeld door goed onderhoud afgebroken wordt, wat 
is dan de lijn?

Antwoord:
Op dit moment werkt Weller aan de herhuisvesting van de bewoners van 52 woningen in fase 1 
van de wijkvernieuwing. Op één na werken alle huurders mee. Het betreft dus een incidenteel 
geval. Weller is in gesprek met de betreffende huurder om tot een oplossing te komen.

Vraag 9.
Hoe verloopt in deze de communicatie tussen Weller, gemeente en alle bewoners?

Antwoord:De communicatie tussen Weller en de huurders en wijkbewoners verloopt goed. Er is 
sprake van een open en laagdrempelige communicatie.
Huurders praten vanaf het allereerste begin mee in de, in 2016 opgerichte, Huurdersoverleggroep 
die maandelijks bijeenkomst. Het afgelopen jaar hebben zij samengewerkt met de projectarchitect 
om ervoor te zorgen dat de inrichting/uitrusting van de nieuwe woningen zoveel mogelijk op de 
huurderswensen wordt afgestemd. Daarnaast zijn de schetsplannen en voorlopige plannen op 
inloopbijeenkomsten aan alle bewoners gepresenteerd en daar waar nodig aangepast aan de 
huurderswensen.
De Huurdersoverleggroep is samen met het projectteam van Weller en het kernteam van de 
gemeente dit voorjaar op excursie geweest in Eindhoven waar in het verleden met Oude Egge 
vergelijkbare wijken zijn vernieuwd. Op deze wijze konden huurders van de Oude Egge in gesprek 
gaan met huurders uit Eindhoven over hun ervaringen.
Via regelmatig verschijnende nieuwsbrieven worden alle betrokken huurders en eigenaren over de 
voortgang geïnformeerd. Uit oogpunt van zorgvuldigheid is met de Huurdersoverleggroep 
afgesproken dat alle informatie die de wijk ingaat, eerst in de overleggroep wordt besproken. Ook 
worden de door het projectteam van Weller opgestelde concept-plannen eerst in de 
Huurdersoverleggroep besproken, voordat deze aan de directie/bestuur van Weller worden 
voorgelegd.
De Hoeskamer, een door Weller aan de buurt beschikbaar gestelde woning in de Oude Egge, 
fungeert als vergader- en informatielocatie. Weller heeft een ervaren externe procesmanager 
aangetrokken om de communicatie te ondersteunen. Huurders en eigenaren die daar behoefte aan 
hebben kunnen in de Hoeskamer terecht voor individueel overleg met de procesmanager en/of de 
adviseur wijken en buurten van Weller over vragen en onduidelijkheden etc.



Het overleg tussen gemeente en Weller verloopt ook goed. Om de planvorming zo efficiënt 
mogelijk te ondersteunen is een ambtelijk kernteam Oude Egge gevormd. Deze overlegt 
regelmatig met het projectteam van Weller. De gemeentelijke coördinator neemt daarnaast deel 
aan de bijeenkomsten van het projectteam van Weller waarin alle onderzoeken en plannen worden 
besproken. Een en ander is mede ingegeven door de status van beschermd gezicht mijnkoloniën.

Vraag 10.
Is de sloopvergunning afgegeven en hoe kunnen bewoners bezwaar aantekenen indien nodig? 

Antwoord:
De omgevingsvergunning, waar de sloopvergunning deel van uit maakt, wordt door Weller 
ingediend zodra de prijsonderhandelingen met de aannemer zijn afgerond en de RvC van Weller 
heeft ingestemd met de nieuwbouwplannen fase 1. Dit wordt begin 2019 verwacht. Tegen de 
verleende omgevingsvergunning kan op de gebruikelijke wijze bezwaar worden aangetekend.

Vraag 11.
Hoe verhoudt zich de leegstand aldaar met wachtlijsten voor woningzoekenden?

Antwoord:
De leegstand in de Oude Egge is zogenaamde projectleegstand. Deze hangt samen met de 
voorgenomen sloop en vervangende nieuwbouw. Alle woningen worden teruggebouwd en door de 
aankoop van particulier bezit wordt de voorraad sociale huurwoningen in de wijk met 14% 
uitgebreid. De wijkvernieuwing draagt dus bij aan terugdringing van het woningtekort in de 
huursector.

Leegkomende woningen in de laatste fase worden zoveel mogelijk geschikt gemaakt als 
wisselwoning.

Vraag 12.
Er is sprake van beschermd stads- en dorpsgezicht en is sloop dan zomaar toegestaan? Dan is de 
discussie over een zonnepaneel op een dak toch ook niet meer aan de orde?

Antwoord:
Op basis van het bestemmingsplan Beschermd Gezicht Mijnkoloniën is sloop en vervangende 
nieuwbouw mogelijk als voldaan wordt aan de hierin opgenomen regels en aan de gemeentelijke 
welstandsnota.

Vraag 13.
Als iemand eigendom heeft, bijvoorbeeld een garage, hoe verhoudt zich dat feit dan tot sloop en 
nieuwbouw?

Antwoord:
Bij de huurwoningen is geen sprake van eigendom van grond en vastgoed. Eventuele vergoeding 
voor zelf aangebrachte voorzieningen is geregeld in het Sociaal Statuut Herstructurering 2018 van 
Weller

Vraag 14.
Er zijn reeds mensen verhuisd en een vrouw van 91 zou zelf de dozen hebben moeten inpakken 
etc, is dat conform afspraken?

Antwoord:
Bij de herhuisvesting wordt door Weller extra aandacht besteed aan kwetsbare huurders. De 
adviseur wijken en buurten van Weller is al jaren werkzaam in de wijk en begeleidt de 
herhuisvesting intensief, daar waar nodig samen met de externe procesmanager. Tijdens



huisbezoeken wordt overlegd hoe de herhuisvesting het best georganiseerd kan worden en wat de 
wensen zijn. Weller betaalt de verhuizing. Huurders pakken zelf hun spullen in. Indien tijdens het 
huisbezoek blijkt dat dit problemen geeft wordt een maatwerkoplossing geboden. Tot nu toe zijn 
verhuisde huurders en eigenaren zeer te spreken over de verhuizing en de begeleiding daarvan.

Vraag 15.
Klopt het dat nog niet alle bewoners aan het Eggeplein inmiddels benaderd zijn?

Antwoord:
Nee.

Vraag 16.
Is er sprake door de plotse leegstand van een rattenplaag en zo ja, wie bestrijdt deze? 

Antwoord:
Er is geen sprake van plotse leegstand (zie punt 11). Indien er sprake is van overlast van 
ongedierte neemt Weller passende maatregelen als de overlast wordt gemeld.

Vraag 17.
Betaalbaar wonen moet een recht zijn, wordt dit in dit plan gewaarborgd?

Antwoord:
De wijkvernieuwing zorgt voor toekomstbestendige duurzame woningen met behoud van 
cultuurhistorische uitstraling tegen een huurprijs die maximale huurtoeslag mogelijk maakt. Door 
aankoop van 17 (mogelijk 18) woningen, die na sloop worden teruggebouwd als sociale 
huurwoningen, wordt bijgedragen aan terugdringing van de het woningtekort in de sociale 
huursector. Een dergelijke aanpak is uniek waar we in Brunssum trots op kunnen zijn(Zie ook 
punten 3 en 4).

Overigens zal binnenkort een raadsinformatie-avond worden belegd opdat de Raad over dezelfde 
informatie kan beschikken als de betrokken bewoners. De bewoners zullen hiervoor eveneens 
worden uitgenodigd.


