
	
	
	
 
Aan het College van B & W. 
Postbus 35. 
4600 AA Bergen op Zoom. 
 
Bergen op Zoom, 25 augustus 2021. 
 
Betreft: Schimmelwoningen. 
 
Geacht college, 
 
De laatste tijd zijn er steeds meer berichten over schimmelwoningen en het feit dat mensen 
met hun klachten geen of weinig gehoor krijgen bij de Woningcorporaties zoals Stadlander. 
Dit is de SP een doorn in het oog. 
Een inwoner uit Halsteren heeft actiegevoerd en mobiliseert steeds meer mensen. Ook de 
ombudsman van Zuidwest TV heeft met regelmaat aandacht hieraan besteed. 
Schimmelwoningen zijn een gevaar voor de gezondheid van mensen en zij hebben recht op 
een gezond leefklimaat en thuis. 
De gemeente heeft, in verschillende beleidsstukken, het over de wens om mensen te 
stimuleren een gezonde leefstijl aan te houden. Een gezonde schimmelvrije woning hoort 
daar volgens de SP ook bij. 
Vaak horen we van wethouders dat men geen uitspraken willen of zullen maken hoe 
bedrijven hun zaken regelen. Deze standaard uitspraken kennen we nu wel en op het punt 
van volkshuisvesting en volksgezondheid zullen we dit niet accepteren. 
Daarom de volgende vragen. 
 

• Is het college het met ons eens dat kwalitatief goede volkshuisvesting en 
volksgezondheid hand in hand gaan? Graag uw mening. 

• Ziet het college zichzelf als kritisch beleidsbepaler als het gaat om volkshuisvesting 
en daaraan gekoppeld de volksgezondheid? Graag uw mening. 

• Gaat het college constructief in gesprek met Stadlander om schimmelwoningen aan 
te pakken en hun te wijzen op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en de 
gezondheidsgevaren als deze situatie blijft bestaan? Zo niet, waarom niet? 

• Is het college het met ons eens dat, vanuit maatschappelijk belang en gezondheid, 
het belangrijk is om, als beleidsbepaler, harde afspraken te maken met 
woningcorporaties en handhavend op te treden als dit nodig is? Zo niet, waarom niet. 

• Is het college welwilend om dit probleem met de gemeenteraad te bespreken in het 
aanstaande kwartaal?  

 
 
Graag zien wij de vragen beantwoord conform ex. Art.36 van het RvO. 
 
Vriendelijke groeten namens de SP-fractie,  
Theo de Jong en Rob de Vos. 
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