
 
 
 
 
 
 
Schriftelijke vragen art. 33 

Toelichting: 
1. Agenda vragen (art. 34) zijn alleen bedoeld voor vragen over punten die op de agenda staan.  
2. Schriftelijke vragen (art. 33) zijn vragen die niet bedoeld zijn voor punten die op de agenda staan. 
3. Voor de overzichtelijkheid uw vragen in de daarvoor bestemde vakken plaatsen.   

Indiener: Gemeente Belangen. Berkelland - Diana van Bijsterveld  
Datum indiening vraag: 18 januari 2022  
Datum verzending antwoord: Klik of tik om tekst in te voeren.  
  
Onderwerp: Vragen over bestemming horeca gelegenheid Peters Voorstad Borculo. 
  
Inleiding  
Ons, Gemeentebelangen Berkelland is ter oren gekomen dat horeca gelegenheid Peters Steenstraat 7, 7271 BN 
te Borculo is verkocht aan een investeerder. Deze investeerder heeft serieuze plannen om op deze plek een 
woon- en behandelbestemming voor cliënten van GGnet, met een indicatie 3 tot 5 te bouwen. 
Zij heeft hierover de buurt benadert en geïnformeerd. Voor zover wij kunnen lezen uit mailwisseling met de buurt 
is het plan om hier 26 tot 30 woonplekken te creëren voor deze cliënten van GGnet. Bekend is dat deze cliënten 
een indicatie 3 tot 5 hebben en 24-uurs zorg nodig hebben. Hiervoor is GGnet verantwoordelijk. Ook weet GGnet 
van deze doelgroep dat zij een prikkelarme omgeving nodig hebben. 
 
 
Vraag: Welke informatie heeft de gemeente over de plannen van de investeerder op deze locatie? 
  
Antwoord (in te vullen door college):  
[Typ hier]  
  
Vraag:  
Wat weet de gemeente over de omvang en de voorgestelde doelgroep van GGnet? 
 
Antwoord:  
  
Vraag:  
Het vestigen van deze woonvorm heeft effect op de huidige woonomgeving.  
Hoe denkt de gemeente dit op te vangen en hoe denkt de gemeente over de veiligheid in de buurt?  
Welke stappen onderneemt de gemeente hierin? 
 
Antwoord:  
  
Vraag:  
Bent u voornemens om op deze locatie, met naastliggende woningen met gezinnen met jonge kinderen, midden 
in het bruisend centrum omringd met basisschool en voortgezet onderwijs en horecagelegenheden juist 
hier een woon- en behandel voorziening van GGnet  (van deze zwaarte) toe te staan?  
Is de gemeente voornemens op deze plek het bestemmingsplan te wijzigen?  
 
Antwoord: 
 
Vraag: 
Heeft de gemeente nagedacht over een andere locatie voor een woon- en behandelbestemming voor cliënten 
van GGnet woonzorg in onze gemeente? bijvoorbeeld het terrein van de oude Leo Stichting. 
Zo ja, welke locatie,  
Zo nee, waarom niet?  
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Antwoord: 
[Typ hier]  
  
Vraag:  
Wat is de reden dat de gemeente toestemming geeft aan GGnet om met deze doelgroep op deze locatie te gaan 
wonen?  
 
Antwoord: 
 
 
  


