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Giessenburg

Geachte heer, mevrouw,
Middels deze brief willen wij u informeren over de stand van zaken rondom de
locatie Brederodestraat 1 in Giessenburg.
Momenteel zijn wij aan het onderzoeken of de locatie kan worden ingezet voor een
kleinschalig woonproject. Dit betreft een mengvorm van huisvesting van kwetsbare
doelgroepen en gebruikelijke alleenstaande en tweepersoonshuishoudens.
Uit onderzoek is gebleken dat binnen onze gemeente veel behoefte is aan
kamertraining voor jongeren. U kunt hierbij denken aan jongeren die nog niet
zelfstandig kunnen wonen en nog wat laatste begeleiding nodig hebben bij het
zelfstandig gaan wonen. Het gaat hier vaak om jongeren met een lichte
ondersteuningsbehoefte. Er wordt onderzoek gedaan of een woonvorm haalbaar is,
waarin ongeveer 4 à 5 van deze jongeren een woning kunnen vinden gemengd met
woningen voor alleenstaanden (starters) en tweepersoonshuishoudens. Deze
reguliere woningen worden, eventueel met voorwaarde dat zij vrijwillig een
vraagbaak en sociale controle kunnen zijn voor de genoemde jongeren, verhuurd.
De bedoeling is dit onderzoek in maart / april 2022 af te ronden. U zal voor die tijd
worden betrokken voor brainstorm / input. Wij werken nauw samen met Kleurrijk
Wonen in dit traject.
De huidige gebouwen zullen nog niet worden gesloopt. Het bovengenoemde
onderzoek wordt verder afgewacht, waarin een beslissing zal worden genomen of de
gebouwen wel al dan niet gesloopt zullen worden.
Mocht u nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met: Brenda Kooijman, tel.
088 75 15 100 of email: Brenda.Kooijman@jouwgemeente.nl.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
B. Kooijman
Beleidsadviseur wonen
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