Aan de bewoners van dit adres en overige
geadresseerden

Betreft: Tijdelijke woningen voor statushouders aan
Wilgenpad, uitnodiging voor Sessie en Raadsvergadering
Ons kenmerk: 10263-2016

Eemnes, 31 oktober 2016

Geachte heer / mevrouw,
Zoals u wellicht weet is het college van B&W van plan om vier tijdelijke woningen voor
statushouders te bouwen aan het Wilgenpad. Het gaat om het terrein tussen de IJsbaan, de RoomsKatholieke begraafplaats en het kloostergebouw. De woonunits blijven daar maximaal vijf jaar
staan.
Graag maken wij u er op attent dat dit voorstel op 7 november a.s. wordt besproken in De Sessie.
Op 14 november vindt besluitvorming plaats in de gemeenteraad. U bent van harte welkom om
beide vergaderingen bij te wonen.
Achtergrond
De gemeente Eemnes heeft tot juli 2017 de taak om 33 statushouders te huisvesten. Statushouders
zijn asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Dit jaar zijn tien statushouders al in
Eemnes komen wonen. Om de overige statushouders tijdig te kunnen huisvesten zijn tijdelijke
woningen nodig. De Rooms-Katholieke kerk heeft het terrein aan het Wilgenpad voor dit doel aan
de gemeente aangeboden. Op het terrein kunnen tot zestien statushouders wonen, totdat zij een
reguliere woning via de Alliantie krijgen.
Op 25 oktober jl. is voor direct omwonenden een inloopavond georganiseerd. In de bijlage vindt u
een toelichting op daar veel gestelde vragen.
Bespreking in de Sessie
Het voorstel wordt maandagavond 7 november a.s. besproken in de Sessie. Dit is een oriënterende
raadsvergadering, die door raadsleden wordt gebruikt om nog aanvullende informatie over een
onderwerp te verkrijgen.
U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Het is mogelijk om tijdens deze
bijeenkomst in te spreken. Meldt u zich in dat geval alstublieft vooraf via e-mail aan bij onze griffier,
de heer Jan de Bruijn: j.debruijn@eemnes.nl
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Blad -2Besluitvorming in de gemeenteraad
Tijdens de Sessie vindt nog geen besluitvorming door de gemeenteraad plaats. Dat gebeurt op
maandagavond 14 november a.s. Ook bij deze vergadering bent u van harte welkom.
Beide vergaderingen beginnen om 19.30 uur en vinden plaats in het gemeentehuis, Zuidersingel 1.
Meer informatie
Meer informatie over het voorstel vindt u op de gemeentelijke website onder ’Projecten,
huisvesting statushouders’. Vragen kunt u stellen via e-mail (statushouders@eemnes.nl) of
telefonisch via telefoonnummer 14 035.

Met vriendelijke groet,
Namens het college van B&W van Eemnes,

Jan den Dunnen
Wethouder

Bijlagen:
- Veelgestelde vragen inloopavond
- Verzendlijst

