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Gemeente en bewonersorganisaties opnieuw in 
gesprek over Fatimastraat 28  

 

Anderhalf jaar geleden is er veel te doen geweest over de bestemming van het pand aan 

de Fatimastraat 28. Op verzoek van een aantal bewoners is er op 13 maart een gesprek 

geweest tussen vertegenwoordigers van de wijkorganisatie en de actiegroep Doe mee, zeg 

nee en wethouder Marieke Moorman. In de eerste plaats was het doel om samen terug te 

kijken op wat er fout is gegaan. Ook is de toekomst van het pand aan de orde geweest. 

Het pand is eigendom van WonenBreburg. Die wil het pand verhuren ten behoeve van 

bijzondere doelgroepen. Dat past binnen het bestemmingsplan. 

  

Conclusies 

 

De gezamenlijke conclusies uit het gesprek van 13 maart zijn: 

• Vooral de wijze van communiceren en de opstelling van de gemeente hebben in het 

verleden weerstand en wrevel opgeroepen. Bewoners voelden zich 'overvallen'. De 

gemeente heeft hiervan geleerd en zal voortaan anders omgaan met het zoeken naar 

locaties voor bijzondere groepen. 

• Voor de toekomst is meer overleg en meer openheid vereist in de communicatie 

richting bewoners. 

• De gemeente belooft dat er zeker geen mensen met een verslaving in het pand 

Fatimastraat 28 komen wonen. 

• De bewonersorganisaties zijn bereid om mee te denken over hoe 'wonen voor 

bijzondere doelgroepen' in dit pand gerealiseerd kan worden.  

 

Betrokkenen 

 

Bij het gesprek waren vertegenwoordigers van de actiegroep, het wijkbestuur 

Koningshaven, bewonerswerkgroep Fatima en de cliëntenraad van Sint Jozefzorg aanwezig. 

Ook bij het vervolg zullen deze partijen worden uitgenodigd, aangevuld met de 

vertegenwoordigers van de nabijgelegen basisschool en Kinderstad. WonenBreburg en de 

gemeente zullen het initiatief nemen voor een vervolggesprek. 

 

Meer informatie 

 

U wordt in de toekomst op de hoogte gehouden van de verdere ontwikkelingen. Voor meer 

informatie over deze bewonersbrief kunt u contact opnemen met Jaap Quispel van de 

gemeente, telefoonnummer (013) 542 90 79. 
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