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RAADSMEDEDELING 

Onderwerp 
Vragen en antwoorden Couveringepark juli 2015 

Steenbergen; 21 juli 2015 

Aan de Raad, 

De ontwikkeling van Couveringepark is complexe kwestie. In 2013 hebben bewoners en gemeente ervoor 
gekozen om in eerste instantie toe te werken naar een enigszins leefbare tijdelijke situatie. Gaandeweg is 
daaraan ook het overleg over het weer opstarten van de ontwikkeling van de woonwijk bijgekomen. 
Tijdens het meest recente overleg tussen het bewonerscomité Couveringepark, woningcorporatie WSG, 
Bouwbedrijf Aan de Stegge Roosendaal, Aan de Stegge Projectontwikkeling en de gemeente is 
afgesproken dat in de vorm van een "Vragen en Antwoordenformat" de vragen uit de wijk zouden worden 
beantwoord. 

Via deze raadsmededeling en de bijlage Vragen en Antwoordendocument stellen we hiervan op de 
hoogte. 

In september 2015 is het volgende bestuurlijk overleg tussen partijen gepland. We houden u en de 
bewoners op de hoogte. 

Hoogachtend, 

de burgemeester, 

V 
Bogers 



•RAGEN 
C O U V E R I N G E P A R K 

ANTWOORDEN 
juli 2015 

Op 22 juni 2015 heeft overleg plaatsgevonden tussen het bewonerscomité Couveringepark, de gemeente 

Steenbergen, woningcorparatie WSG , Aan de Stegge Projectontwikkeling (vof) en Bouwbedr i j f Aan de S tegge 

Roosendaa l (vof). In dit overleg is onder meer afgesproken dat het bewonerscomité de vragen uit de wijk zou 

verzamelen en doorgeven en dat wi j de vragen zouden beantwoorden. 

Hieronder staan de vragen en antwoorden. 

ONTWIKKELING WOONWIJK 

Wanneer verwachten u dat de wijk verder wordt afgebouwd?/ Worden er nog initiatieven ontplooid om de ooit 

geplande woningen te bouwen? /Nu de crisis zo'n beetje aan zijn einde komt zie je overal weer 

bouwactiviteiten, echter hier blijft het stil, wat is daar de oorzaak van? 

Dit is níet eenduidig te beantwoorden. Volgens een positief scenario zouden wi j ais ontwikkelcombínatie 

Couveringepark (dit zíjn de bedrijven Aan de Stegge Projectontwikkeling en WSG projectontwikkel ing 8V} ; eind 

2015 een tíeeífase in verkoop kunnen nemen die in de loop van 2016 gerealiseerd zou kunnen worden na verkoop 

van de woningen. Volgens een negatief scenario kan dit (vee!) langer duren. 

Blijft het plan gehandhaafd? 

In opzet wei, waarbij de ontwikkelcornbinatie Couveringepark mogelijk een aantal woningen za! herontwlkkelen 

naar kleinere woningen. In het plan ís een gebouw opgenomen met een gezondheidcentrum en sociale 

huurappartemťenten. Aangezien er nu geen vraag meer is naar een gezondheidscentrum ligt het voor de hand dat 

dit gebouw herontwíkkeld wordt . Indien nodig zai voor realisatie van dit plandeel en de eventuele gedeeltelijke 

herontwikkeling naar kleinere woningen een aanpassing In het bestemmingsplan worden opgestart. 

RETENTIERECHT/VERROMMELD TERREIN ACHTER DE BOUWHEKKEN 

Tegen wie oefent a.d. Stegge het retentierecht uit? Waarom duurt dit zo lang? Graag in detail antwoorden. 

Bouwbedri j f Aan de Stegge Roosendaal oefent retentierecht uit tegen de ontwikkelcornbinatie Couveringepark. 

Zolang er nog geen overeenstemming is blijft het retentierecht In stand. 
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Als a.d. Stegge het retentie recht uitoefent, dienen zij het terrein wel te onderhouden. Waarom doen zij dit 

niet? (zandbulten, rommel, gaten enz.) Bouwbedrijf Aan de Stegge Roosendaal doet het hoog nodige. Uit oogpunt 

van veiligheid zijn de gaten gedicht (overigens mag het terrein niet betreden worden!) en zandbulten blíjven liggen 

voor gebruik bouw. 

Worden er nog andere initiatieven ontplooid om de braak liggende terreinen te gaan ontwikkelen? 

Nee door het retentierecht is dit níet mogelijk zonder samenwerking tussen Bouwbedri j f Aan de Stegge 

Roosendaal en ontwikkelcombinatìe Couveringepark. 

Wanneer verloopt retentierecht zodat de wijk netjes gemaakt kan worden? 

Het retentierecht verloopt niet. Pas als de ontwikkelcombinatie to t een oplossing komt met het Bouwbedrijf zal 

het retentierecht worden opgeheven. Overigens staat het retentierecht íos van de wijk netjes maken. Alleen zullen 

wel de hekken blijven staan. 

De gemeente Steenbergen heeft aangegeven dat ze -als het terrein achter de bouwhekken (waarop het 

retentierecht rust) wli onderhouden ais de puinfunderingen verwijderd zíjn en het terrein is geëgaliseerd. Het is 

ondoenlijk om ín deze situatie een dergelijk groot terrein adequaat te onderhouden. De gemeente Steenbergen 

heeft vooruit lopend op het gereedkomen van de hele wijk, het algemeen onderhoud voor de aangelegde 

woonstraten, openbaar groen, verlichting en riolering alvast op zích genomen. 

De ontwikkelcombinatie er een belang bíj heeft dat de restant funderingen voorlopig nog blijven zítten. Hier speelt 

het volgende. De ontwikkelcombinatie gaat bíj de belastingdienst na of de grondleveringen nog met 

overdrachtsbelasting mogelijk zijn, waarmee een fiscaal voordeel behaald kan worden. Hierdoor wordt de 

haalbaarheid van de verdere afbouw van de wijk groter. Als dit mogelijk is, dan blíjven de funderingen er 

ongewijzigd in zitten. 

Indien geen fiscaal voordeel haalbaar is, dan zouden de funderingen onder nadere voorwaarden in één keer 

gesloopt kunnen worden. Hiervoor is o.a. een acceptabele prijs nodig van de sloper alsmede de bereidheid van 

vennoten van de ontwikkelcombinatie om de benodigde liquiditeit te investeren. Nadat er dan gesloopt is, kan het 

terrein ingezaaid worden met gras en de gemeente is bereid dit terrein te onderhouden. 

Wanneer wordt de rotzooi (bergen zand, onkruid) opgeruimd/verwijderd? 

Zie voorgaande vraag over retentierecht en wijk netjes maken. 

Kan er iets gedaan worden aan het paadje richting de Wouwsestraat? Dit is nu vaak dichtbegroeid). 

Dit stuk terrein bevindt zich bínnen/tegen de hekken van het gebied waarop retentierecht is gevestigd. Zíe 

voorgaande vraag over retentierecht en wijk netjes maken. 

Wanneer worden percelen opgeknapt (hekken weghalen, laatste steen verwijderen, inzaaien, bijhouden van 

maaien)? 

Van hekken weghalen Is geen sprake. Het ti jdelijk speelterrein/groenvoorziening ís Inmiddels zover in orde 

gebracht. Op 14 jul i wordt de steen met plaquette van de HKI geplaatst. 
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WOONRIJP MAKEN 

Wanneer komt het bruggetje aan de rand van de wijk (park) zodat je snel naar de stad kan lopen? 

Nadat de woningen verkocht zijn en het geheel woonri jp gemaakt word t . 

Wordt de weg die is aangelegd met aansluiting richting de Wouwsestraat op korte termijn nog aangesloten? 

Nee, als er gebouwd wordt , is deze weg alleen voor bouwverkeer geopend. Na werkt i jd word t het bouwterrein 

inclusief weg afgesloten. Dit doen we om a} overlast voor de huidige bewoners van bouwverkeer door de 

aangelegde straten in de bouwfase to t een min imum terug te brengen en b) vanwege de veil igheid, bouwverkeer 

en regulier verkeer dient zo veel mogelijk gescheiden te zijn om veiligheid te waarborgen. Om die redenen is dit 

stuk weg ti jdens de bouw alleen bouwstraat. 

Kan er in het achterpad bij de Twijnerij verlichting komen? 

Het achterpad ís geen eigendom van de ontwikkeícombinatie Couveringepark. Voigens ons zijn de aanwonenden 

via een mandeligheid eigenaar en kunnen zij dit zelf regelen. 

Wanneer wordt de groenstrook aan de Spindel beplant? 

Ais het plan Couveringepark gereed Is en woonrijp wordt gemaakt. 

Wat voor soort bouw komt er als er weer gebouwd word? Koop of huur? 

Koop en huur waarvan de precieze verhouding nu niet bekend bij de ontwikkelcomblnat ie. 

Wij horen dat er nog steeds veel interesse is in het project en vragen ons af waarom WSG en Aan De Stegge er 

niet samen uitkomen? 

WSG, Aan de Stegge Projectontwikkeling en Bouwbedrijf Aan de Stegge Roosendaal hebben een aantal (juridische) 

geschillen me i elkaar, die niet alleen betrekking hebben op Couveringe Park. Partijen hebben meerdere jaren 

geprobeerd om to t een oplossing te komen over alle dossiers, hierbij níet geholpen door de crisis op de 

woningmarkt en de financiële situatie bíj WSG. Op dit moment hebben Aan de Stegge en WSG afgesproken dat de 

andere dossiers geen invloed zullen hebben op de mogelijke oplossing van het conflict in Steenbergen. Partijen 

streven er naar om to t een haalbare oplossing voor Couveringe Park te komen. Dit heeft priori teit boven de andere 

conflíctdossiers tussen Aan de Stegge en WSG. 

Is het mogelijk om de grote bergen stenen-zand weg te halen ivm ons uitzicht? 

Nee. Deze materialen zijn nog nodig en afvoeren en later weer aanvoeren ervan werkt kostenverhogend. 

Is er sprake van dat de grond in erfpacht uitgegeven gaat worden? Dat zou funest voor ons zijn, omdat die 

huizen dan goedkoper zijn en wij nooit meer kunnen verkopen mocht daar sprake van zijn. 

Nee. 
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Wanneer wordt er normaal gras bij de weverij ingezaaid? Kunnen er een aantal bomen bijgezet worden? 

Er is normaal gras gezaaid. De definitieve invulling van het groenperk zal plaatsvinden ais het plan Couveringepark 

gereed is en woonri jp wordt gemaakt. 

OVERIGE 

Er wordt nog steeds vanuit verschillende bewoners melding gemaakt van hangjeugd, graffiti S kinderen die over 

de hekken klimmen en spelen op gevaarlijk terrein. Misschien is dit ook echt een aandachtspunt? Evt voor de 

wijkagent? 

Goed dat u deze situatie nogmaals onder de aandacht brengt. De gemeente en tie bouwcombinatie zuilen vanuit 

hun verantwoordeli jkheid bezien of de politie hier een rol in kan spelen. Zolang Bouwbedrijf Aan de Stegge 

Roosendaal retentierechi uitoefent op het bouwterrein is zij echter verantwoordeli jk voor het beheer van het 

terrein. 

NAWOORD 

We hopen dat u deze vragen en antwoorden u directe duidelijkheid geven over de kwesties die spelen. We maken 

tevens van de gelegenheid gebruik om uw medebewoners van het bewonerscomité te danken voor hun 

scherpheid en directheid ais we de lopende en komende zaken met hun bespreken en hun vertegenwoordigende 

rol. Juist hierdoor komen de kwesties en punten klip en klaar aan bod en krijgen we een heel directe inkijk in de 

gevoelens en emoties die In uw woonwijk spelen. 

Namens WSG, 

Mw. L. van Beek 

Namens Bouwbedri j f Aan de Stegge Roosendaal, 

Dhr. B. Moens 

Namens Aan de Stegge Projectontwikkeling, 

Dhr. E. Donker 

Namens gemeente Steenbergen, 

Mw. P. Lepolder 
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