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Scoutingvereniging Graaf van Gelre (hierna: Scouting) heeft verschillende vragen gesteld over de door 

haar van de gemeente gehuurde loods aan de Burg. Roozeveld van de Venlaan 13b. 

 

Concreet heeft Scouting het volgende gevraagd (een uitsnede uit een brief): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reactie: 

1. Maaien gras 

Elke huurder dient het terrein dat hij huurt zelf te onderhouden. De gemeente onderhoudt geen 

groenvoorzieningen rond panden van de huurders. Daarvoor is binnen het budget voor 

onderhoud van gemeentelijk eigendom en/of openbaar gebied geen budget. 

De gemeente kan ook niet willekeurig te werk gaan, voor de ene vereniging het gras maaien en 

voor de andere vereniging niet. Het gras zal dan ook niet gemaaid gaan worden, tenzij 

daarvoor een algemene beleidsregel komt met het daarbij benodigde budget. 

 

2. Sloop oude kantoor/schoolgebouw  

Het voornemen is het voormalige kantoor dat in zeer slechte staat verkeert,  in 2022 te slopen. 

Na sloop zal het terrein worden geëgaliseerd en bestrating wordt verbeterd.   

 

3. Straatwerk en verlichting 

Het straatwerk zal na sloop van het kantoor worden gerepareerd en aangepast. De verlichting 

zal eerder worden nagekeken.  

 

4. Het plaatsen van deuren in lokalen  

Het deel dat Scouting huurt was grotendeels een open loods met oude koelcellen. Scouting 

huurt overigens de helft van de loods. Het andere deel is in gebruik bij een corsoclub.  

De afspraak is dat Scouting bouwkundig, na voorafgaand overleg met en instemming van de 

gemeente, zelf wat aanpassing kan doen. De lokalen heeft Scouting zelf gemaakt.  Er is geen 

plan noch budget in het gemeentelijk onderhoudsplan om de ventilatie van de lokalen door het 
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plaatsen van deuren te  verbeteren. In overleg kan worden nagegaan wat Scouting zelf kan en 

mag doen. 

 

5. Het asbest dak 

Jaarlijks wordt nagekeken of het dak nog voldoet aan de wettelijke eisen voor asbest daken. 

In de 2e helft van 2021 is dit ook gebeurd. Er is een rapportage van opgemaakt en 

gerapporteerd is dat het dak aan de eisen voldoet.   

Er zijn geen concrete plannen, maar ook geen noodzaak om het dak te vervangen. Het gaat 

hier bovendien om een loods die op termijn gesloopt gaat worden. Wanneer blijkt dat het dak 

niet meer voldoet ligt het in de rede de sloop naar voren te halen en niet te wachten op 

concrete ontwikkelingsplannen voor het gebied.   

 

Ten slotte. 

Het perceel met bebouwing aan de Burg. Roozeveld van de Venlaan is als strategische 

ontwikkelingslocatie aangekocht. Bij verhuur is van meet af aan aangegeven dat het gaat om een 

tijdelijke situatie. Huur door Scouting is mogelijk tot het moment dat de locatie voor een economische 

ruimtelijke ontwikkeling wordt ingezet.  

Het is geenszins de bedoeling om de Scouting de huur op korte termijn op te zeggen. Maar het is ook 

niet de bedoeling om de loods/deze plek voor de lange duur te blijven inzetten voor huisvesting van 

maatschappelijke instellingen en/of verenigingen. 

Het huisvestingsvraagstuk voor de langere termijn waar Scouting om vraagt zal worden meegenomen 

bij het opstellen van het accommodatieplan in 2022. In de raadsinformatienota is daar nader op 

ingegaan. 

 

 

 


