Bijlage 1. Veelgestelde vragen inloopavond

Wordt de verlichting van het Wilgenpad aangepakt?
Wij zullen, voordat de tijdelijke woningen betrokken worden, de verlichting van het Wilgenpad
verbeteren. Daarbij kijken we zowel naar de verlichting (lampen) zelf, als naar de groenvoorziening
langs het pad.
Wie komen er aan het Wilgenpad wonen?
De tijdelijke woningen zijn met name geschikt voor gezinnen. De gemeente Eemnes zal bij het COA
(Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) dan ook inzetten op het koppelen van gezinnen aan onze
gemeente. Tegelijkertijd is dit de wens van veel gemeenten en is de realiteit dat er nog veel
alleenstaande mannelijke statushouders op huisvesting wachten.
Hoe lang blijven de woningen staan?
De woningen aan het Wilgenpad worden na vijf jaar weggehaald. Het college van B&W heeft dit ook
zo afgesproken met de Rooms-Katholieke kerk (eigenaar van de grond) en de provincie Utrecht die
toestemming heeft gegeven voor de tijdelijke bebouwing.
Waar kan ik terecht als ik verwacht dat mijn huis minder waard wordt?
U kunt een schriftelijk verzoek indienen voor een tegemoetkoming in de planschade. U betaalt dan het
zogeheten drempelbedrag van € 500,-. Daarna wordt uw verzoek in behandeling genomen: een
onafhankelijk adviseur brengt dan advies uit aan het college. Het college neemt vervolgens een
besluit. Als uw verzoek wordt toegekend, ontvangt u dat drempelbedrag weer terug, Wordt uw
verzoek afgewezen, dan ontvangt u dit bedrag niet terug. U kunt uw verzoek pas indienen als de
vergunning en ontheffing onherroepelijk zijn.
Krijgt de Rooms-Katholieke parochie een financiële vergoeding van de gemeente?
De Rooms-katholieke parochie ontvangt geen enkele financiële of andersoortige vergoeding van de
gemeente Eemnes voor het ter beschikking stellen van het terrein.
Worden er statushouders uit andere gemeenten in Eemnes gehuisvest?
De gemeente Eemnes neemt geen taakstelling over van andere (omliggende) gemeenten. De
gemeente huisvest alleen de statushouders die vallen binnen de taakstelling die Eemnes van de
Rijksoverheid heeft gekregen.
Hoe voorzien de statushouders in hun levensonderhoud?
Statushouders krijgen een uitkering en betalen zelf hun huur aan de Alliantie.
Welke stappen moet de gemeente Eemnes zetten om tot realisatie van de woningen te komen?
Na besluitvorming door de gemeenteraad (op 14 november a.s.) zal De Alliantie een aanvraag
indienen voor een omgevingsvergunning. Het college van B&W neemt daarover dan een besluit. Dit
betreft de bouwvergunning inclusief een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan. Dit
collegebesluit is vervolgens zes weken open voor bezwaar.
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