
Van:  
Verzonden: donderdag 3 maart 2022 09:32 
Aan: Griffie West Betuwe <griffie@WestBetuwe.nl> 
CC: Bestuurssecretariaat West Betuwe <Bestuurssecretariaat@WestBetuwe.nl> 
Onderwerp: FW: Woon problematiek samenleving versus woonruimte opvang asielzoekers 
 
Graag onderstaand [complete] mailbericht sturen naar alle raadsfracties Gemeenteraad West 
Betuwe 
 
Dames en heren van de Raad, 
 
Al eerder een bericht gestuurd naar een tweetal leden van uw Raad [zie mail hieronder]. Daarop 
echter geen enkele reactie  gekregen. Daarom nu wat breder aandacht vragen voor de jarenlange 
leegstand van flink wat woonruimte in Spijk.  
 
Dames en heren, doe svp wat aan de leegstand van het gebouw  Spica State in Spijk. Het is een 
regelrechte schande, dat er nog steeds geen [permanente] bewoning is. Na zoveel jaren van 
leegstand is het wel duidelijk, dat verkoop van deze appartementen geen reële optie is. De toekomst 
van dit gebouw is onduidelijk.  Maar het is wel een complex bedoeld om in te wonen?  Tijdelijke 
invulling ligt dan voor de hand. Andere woondoelen genoeg  voor handen.  Opvang bijvoorbeeld! 
 
Dames en Heren van de Raad, stuur het College aan, zodat er overleg  komt met de [onzichtbare] 
eigenaar van dit gebouw. Gebruik uw [wettelijke] mogelijkheden en doe er wat aan? Alstublieft! In 
deze tijd van enorme woningnood is het toch niet uit te leggen, dat  dit grote woongebouw nog 
steeds leeg staat?  Straks worden we overspoeld door vluchtelingen uit Oekraïne, uit een actueel 
oorlogsgebied; die hebben stabiliteit en veiligheid nodig. Dat kan in de Spijkse Polder. De  vraag naar 
veilige opvangplaatsen en woonruimte wordt alleen maar groter. En Spijk heeft ruimte! 
 
Vriendelijke groet, 
inwoner 
 
 
Van:  
Verzonden: woensdag 20 oktober 2021 17:27 
Aan: henk.de.man@gemeenteraad.westbetuwe.nl; gian.bareman@gemeenteraad.westbetuwe.nl 
CC: griffie@westbetuwe.nl; servaas.stoop@westbetuwe.nl;  
Onderwerp: Woon problematiek samenleving versus woonruimte opvang asielzoekers 
 
Heren, 
 
U woont beiden in … en bent vast en zeker bekend met Spica Staete; het  zgn 
“prachtige”  Landgoed,  waarop een enorm appartementen gebouw is gesitueerd. De vooruitzichten 
destijds waren al dubieus vwb permanente bewoning, maar dat werd blijkbaar alleen gezien door de 
inwoners van ons dorp. En die hebben na alle jaren van leegstand uiteraard gelijk gekregen.  
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Nog steeds staat Spica Staete leeg en dat is zeker in deze tijd van een vastzittende [sociale] 
woningmarkt een grof schandaal. Destijds paste deze bouw wsch in het toegestane contingent, maar 
het is zeker ten koste gegaan van woningbouw elders.  Als er woningen / appartementen gebouwd 
gaan worden is het immers wel met een bedoeling nl bewoning. In welke vorm dan ook. 
 
Heren, u hebt beiden een belangrijke functie binnen onze gemeente. Aan u de taak om het eens in 
de “groep” te gooien: zorgen voor bewoning op Spica Staete. Er is op velerlei vlak een grote behoeft 
aan betaalbare woonruimte. Spica Staete kan daar zeker deels in voorzien. Daarbij hoeft u niet te 
wachten op een wet die verplicht, dat eigenaren ook gaan wonen in de woonruimte, die ze in bezit 
hebben [zelfbewoningsplicht]. Kijk u de Leegstandwet uit 1981 er nog eens op na; geeft u zeker 
handvatten. Het betreffende gebouw staat immers al langer dan 12 maanden leeg? In het 
noodzakelijkste geval kan er gevorderd worden, maar niet nadat van alles geprobeerd is om 
bewoning mogelijk te maken.  U kunt hierin een voortrekkers rol vervullen en zorgen voor een 
zinvolle invulling van een al jaren en jaren leegstaand woongebouw. Wellicht dat de VNG notitie 
“Leegstand te Lijf 2.0” uit december 2020 ook van nut kan zijn.   
 
Een fikse verbouwing is al wat nodig is en dan kunt u vele senioren, alleenstaanden, jongeren, 
starters, sociale woonzoekenden en zelfs [uitgenodigde] asielzoekers [tijdelijke] woonruimte bieden. 
Goed voor de broodnodige  integratie ook. Zo simpel kan het zijn. Er is grote behoefte en iedereen is 
op zoek. En wat de opvang van asielzoekers betreft; de nood is zo hoog, dat er zeker in Ter Apel 
noodzakelijk mensonterende omstandigheden gecreëerd moeten worden, om vluchtelingen 
onderdak te bieden. Een schande in onze samenleving!  Dus ga svp aan de slag met bestaande en 
leegstaande woongebouwen, waar dan ook in de gemeente, maar begin bij Spica Staete.  Actie is 
nodig. Het komt de leefbaarheid zeker ten goede. 
 
En nog even over Spijk; er schijnt een dorpsraad, dorpstafel of id geformeerd te zijn. Ik heb dit 
vernomen van ….. Een prima initiatief. Maar hoe kan het toch, dat dit bij [een groot deel van] de 
inwoners niet bekend is? Een breed draagvlak zorgt mede voor het succes van een dergelijk orgaan. 
Is er verslaglegging, kunnen er punten ingebracht worden? Ik hoor het graag van u beiden. 
 
Vriendelijke groet, 

Inwoner 


