
Klankbordgroep wordt actiegroep en zoekt versterking 

 

De klankbordgroep heeft zich tijdens de wijkcommissievergadering van 8 oktober 2009 opgeheven 

en gaat over in een actiegroep. 

 

Leger des Heils en Ons Huis hebben de gemeente benaderd met hun plan op de HUBO-locatie een 

woonvoorziening te realiseren. De woonvoorziening is ter vervanging van sociaal pension De 

Borgh. 

We zijn absoluut niet tegen het huisvesten van kwetsbare groepen in de Laares, maar zijn specifiek 

tegen het plaatsen van deze groep in onze wijk. Het gaat om een zeer zware groep. De mensen 

zijn veelal actief verslaafd aan drank en/of drugs in combinatie met psychische problematiek. De 

Bothoven ondervindt door de hele wijk overlast van onder andere de bewoners van De Borgh.  

De gemeente wil ons weliswaar anders doen geloven, maar we moeten niet de illusie hebben dat 

deze mensen ‘hun leven gaan beteren’. Als het niet slechter wordt, vinden de bewoners het wel 

best. 

 

Het afgelopen jaar hebben we ons ingezet om met de verschillende partijen over deze plannen te 

praten. Het huisvesten van actief verslaafden op deze plek in een kleine wijk met erg veel kleine 

kinderen vinden wij een slecht idee.  

Tijdens dit jaar heeft men geen antwoord gegeven op de vraag waarom de gekozen locatie 

geschikt is voor de beoogde groep. Er is zelfs helemaal niet nagedacht over eigenschappen waar 

een woonomgeving voor een dergelijke groep aan moet voldoen.  

“We hebben de kavel vlak bij het centrum, het bestemmingsplan voldoet grotendeels, er is 

subsidie: mooi, dan kunnen we het doordrukken!”  

 

De klankbordgroep is het helemaal zat! Praten heeft geen zin gehad. De gemeente wil niet kritisch 

naar haar eigen besluiten te kijken en drukt slechte plannen gewoon door. De klankbordgroep is 

daarom opgeheven en gaat verder als actiegroep.  

 

Ons doel: het tegengaan van de plannen.  

We kunnen daarin nog wel wat versterking gebruiken. Wilt u helpen en/of heeft u goede ideeën om 

actie te voeren, dan is uw hulp erg welkom! 

 

Ook moeten er een bestemmingsplan worden gewijzigd en een bouwvergunning verleend. Dit zijn 

formele procedures met bezwaar- en beroep-mogelijkheden. Hebt u verstand van dit soort zaken 

en wilt u een bijdrage leveren, dan willen we graag uw hulp.  

 

We zijn te bereiken via ons e-mail-adres: klankbordgroep_laares@hotmail.com (let op, 

underscore).  

 

Hartelijke groet, 

Actiegroep de Laares 
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