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De Poort er
Of f icieel orgaan Best uur Gemeent e Bel ang Schoonhoven

Visie van Gemeent e Bel ang Schoonhoven op st adsont wikkel ing in SchoonhovenNoord

Int eressant e
inf ormat ie
(in deze edit ie)

In het laatste verkiezingsprogramma waarmee Gemeente Belang Schoonhoven in
november 2014 de verkiezingen inging stond onder ?De Stem van Schoonhoven in de
Krimpenerwaard? over Schoonhoven-Noord te lezen:
Leef baarheid in Schoonhoven-Noord

- Leef baarheid in
Schoonhoven-Noord

1. Deze grootste wijk in Schoonhoven moet verder ont wikkel d worden tot een
mooie en l eef bare wijk. In dit beleid past geen huisvesting van arbeidsmigranten
in leegstaande bedrijfsgebouwen. Deze leegstaande bedrijfsgebouwen zullen op
den duur plaats moeten maken voor woningbouw.
2. Wij zijn voor huisvesting van de moskee in de Maranathaschool.
3. Het Zadkine College (de Zilvervakschool) moet op de huidige locatie blijven.
Inmiddels zijn de punten 2 en 3 gerealiseerd.
Wat punt 1 betreft het volgende:
Eén van onze speerpunten is dat Schoonhoven-Noord een wijk moet blijven waar het
goed wonen is.
Daarbij moeten we bedenken dat:
a. Deze wijk de meeste inwoners heeft;
b. In de wijk ook de meeste Schoonhovenaren met een allochtone achtergrond
wonen.
c. Ook zijn er twee scholen van voortgezet onderwijs en de Zilvervakschool
gevestigd.

In dit nummer:

Leef baarheid in
Schoonhoven-Noord
- huidige sit uat ie
- wat gaat er goed
- wat gaat er niet goed

Momenteel is men bezig de wijk goed op te knappen, zoals de vernieuwing/
uit breiding van het winkel cent rum en de vernieuwing/ vervanging van een f l ink
aant al woningen door nieuwbouw.
De projecten "Zilverstad-locatie" en "Bol-locatie" zijn beide mooie locaties geworden.
Tot zover gaat het allemaal goed in deze wijk.
Echt er:
Het gebied gelegen tussen de ?s Heerenbergstraat, Bergambachterstraat, Beneluxlaan
en Opweg dreigt door de l eegst aande bedrijf sgebouwen (3 en 4) t e verpauperen.
Ook zal dit jaar de Plus Supermarkt (1) naar een nieuwe locatie aan de
Adam van Vianenstraat verplaatst worden.
Alleen het automobielbedrijf (2) blijft
dan nog actief op dat deel van de
Bergambachterstraat.
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De gemeenteraad moet in de komende periode een beslissing nemen t.a.v. dit
gebied.
Op dit moment staat een aant al van deze bedrijf sgebouwen l eeg (A en B). Een
inventarisatie van deze locatie laat zien dat er sprake is van onderwijshuisvesting,
medische huisvesting, een paar bedrijfsgebouwen waarin nog wel gewerkt wordt en
aan de noordzijde enkele woningen (Beneluxlaan 61 A t/ m D (C) en 63 (D)).
Dit hele terrein heeft momenteel een maatschappelijke bestemming.

Int eressant e
inf ormat ie
(op deze pagina)
- l eegst and bedrijf spanden
- mogel ijkheden t ot
woningbouw op
bedrijvent errein
Schoonhoven-Noord

Mot ivat ie.
Prognoses laten zien dat er in de provincie Zuid-Hol l and in de komende tijd zo?n
250.000 nieuwe woningen moeten worden gebouwd. In de landelijke discussie
over de toekomstige woningbouw is men het erover eens dat er in het kader van
duurzaamheid niet meer op Vinexlocaties moet worden gebouwd, maar op in
onbruik geraakte stadsdelen.
In een rapport staat daarover volgende:
?Omwille van duurzaamheid zouden we moeten st oppen met nog meer
st adsuit l eg?
?Nieuwe woongebieden moeten ontstaan vanuit de t ransf ormat ie van de
bestaande, in onbruik geraakt e st adsdel en, zoals bedrijvent erreinen?.
Op grond van deze toekomstige ontwikkelingen t.a.v. de duurzaamheid zal
Gemeent e Bel ang Schoonhoven de gemeenteraad Krimpenerwaard voorstellen
om deze l ocat ie in Schoonhoven-Noord een woonbest emming t e geven.
Pieter Heerens
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