
 

 

(Spreekrecht – gemeenteraadsvergadering 17 mei) 
 
 
Onlangs hebben de bewoners van Pr. Marijkestraat een brief gestuurd aan 
Wonen Limburg en de gemeente Horst aan de Maas. U vindt een afschrift 
daarvan onder punt 7 op de lijst van ingekomen stukken. 
 
Dank voor de gelegenheid dat ik namens de bewoners van de Prinses 
Marijkestraat uw aandacht mag vragen voor de uitblijvende renovatie van onze 
woningen. 

 Horst aan de Maas is de grootste gemeente van de provincie Limburg qua 
oppervlakte, met veel verschillende opgaven etc - en Horst aan de Maas 
doet het best goed. Zie hoe hier in de kern Horst vernieuwd wordt. Maar 
vergelijk dat met waar wij wonen - twee woonblokken op een klein stuk 
grond: daar gebeurt niks. Al 17 jaar wachten we op renovatie van onze 
woningen. En als onderhoud nodig was, moesten we daar zelf druk op 
zetten. 

 Waar ligt dat aan? In onze blokken wonen vooral oudere mensen, mensen 
met beperkingen, mensen uit Oost-Europa en van buiten Europa. En ze 
wonen daar graag en dat gaat onderling ook goed. In de afgelopen jaren 
zijn de andere woningen van Wonen Limburg in onze wijk tweemaal 
gerenoveerd. Met een prima resultaat. Maar niet onze blokken. Ligt dat 
aan de bewoners? Zijn wij te bescheiden? Ik kan me niet voorstellen dat 
de samenstelling van de bewoners een rol speelt bij Wonen Limburg en de 
gemeente, maar opvallend is het wel.   

 Wij danken de SP voor de acties die de SP voor ons heeft ondernomen. 
Niet omdat we zelf van de SP zijn, maar omdat we anders niets te horen 
gekregen zouden hebben van Wonen Limburg en de gemeente. 6 maanden 
moesten we wachten op een reactie van Wonen Limburg op onze brief en 
3 maanden op die van de gemeente. Er waren raadsvragen voor nodig om 
die reacties los te krijgen. En nog steeds blijken afspraken voor 
vervolgoverleg eenzijdig, zonder overleg met ons verschoven te kunnen 
worden. Dit raakt ons vertrouwen diep. 

 Tenslotte heb ik een vraag aan u, beste gemeenteraad. Ik wil vragen 
aandacht te houden voor de renovatie van onze woningen, en uw college 
aan te sporen om - samen met Wonen Limburg - ons spoedig duidelijkheid 
te geven over de toekomst van onze woningen en te komen met een goede 
oplossing voor de bewoners. Tenslotte wil ik u vragen om vanuit uw 
controlerende taak toe te zien op daadkracht bij ons gemeentebestuur. 

Dank voor uw aandacht. 


