
	
	
	
 
Aan het College van B & W. 
Postbus 35. 
4600 AA Bergen op Zoom. 
 
Bergen op Zoom, 21 november 2019. 
 
Betreft: Plannen Oranjewijk met aanvullende vragen. 
 
Geacht college, 
 
De SP-fractie is benaderd door een aantal ongeruste bewoners uit de Oranjewijk en het 
woongedeelte dat in de volksmond bekend staat als de Bergse Jordaan. De reden voor deze 
ongerustheid is dat de huizen niet meer gerenoveerd kunnen worden en dus gesloopt gaan 
worden. 
 
Het gaat om de volgende straten 
 
Kon. Wilhelminastraat, Anna Paulownastraat, Willem van Oranjestraat,  
Prins Mauritsstraat, Kon. Frederikstraat (gedeeltelijk). 
 
Het gaat hier over een wijkdeel met een grote sociale cohesie. De bewoners zouden het erg 
jammer vinden als dit verloren gaat. 
 
De SP-fractie heeft daarom een aantal vragen. 
 
1: Kunt u aangeven of er plannen zijn dat deze straten in de nabije toekomst worden  
    gerenoveerd? Indien ja, kunt u aangeven wanneer? 
 
2: Kunt u aangeven of er plannen zijn dat deze straten worden gesloopt en worden     
    vervangen door nieuwbouw? 
    Indien ja, kunt u aangeven wanneer?  
 
3: Indien deze straten worden gesloopt, worden deze dan in gelijke aantallen vervangen 
    door nieuwbouw binnen het sociale huursegment? Indien nee, waarom niet? 
 
4: Kunt u duidelijkheid verschaffen wat de visie is voor dit uniek stukje Bergen op Zoom en 
    wanneer de bewoners zekerheid krijgen? Zo niet, waarom niet? 
 
5: Bent u bereid om in gesprek te gaan met Stadlander en de bewoners van de Oranjewijk    
om zo snel mogelijk duidelijkheid rondom de mogelijke renovatie / sloopplannen te krijgen? 
Indien nee, waarom niet? 
 
6: Wilt u erop toezien dat de bewoners van voornoemde straten nauw betrokken zullen 
worden bij eventuele plannen van Stadlander en daar ook de vereiste inspraak zullen 
krijgen? 
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7: Bent u bereid om er bij Stadlander op aan te dringen dat bewoners van deze straten niet 
zullen worden geconfronteerd met huurstijgingen na grootschalige renovatie of nieuwbouw? 
 
 
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. 
 
	


