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NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

1 RC 5 Worden geparkeerde auto’s aan het zicht onttrokken door 

groen. Zo nee, kan dat via de vergunning afgedwongen 

worden? 

 

Ten behoeve van deze ontwikkeling is een 

erfinrichtingsplan opgesteld. Ten oosten van het pension 

worden parkeerplaatsen ten behoeve van de gasten 

gerealiseerd. Deze parkeergelegenheid wordt ingepakt 

door een haag. Ook wordt een fruitboomgaard ten 

noordoosten van de parkeergelegenheid (in het voorerf) 

gerealiseerd. Afhankelijk van waar op de weg richting de 

parkeergelegenheid wordt gekeken, worden de 

geparkeerde auto’s deels aan het zicht onttrokken. De 

zichtlijnen richting het landschap blijven met dit ontwerp 

gewaarborgd. Voor een uitgebreide bespreking en 

impressies van het erfinrichtingsplan wordt naar paragraaf 

5 van de toelichting verwezen. 

 

2 RC 6 Is de RCE akkoord met het onderhavige plan? 

 

De RCE is in het stadium van het principeverzoek om 

advies gevraagd (samen met de monumentencommissie). 

Beide partijen hebben een positieve houding ten opzichte 

van de openstelling van de kerktoren, maar wel dienen nog 

enkele wijzigingen in de definitieve plannen te worden 

doorgevoerd (met name m.b.t. de detaillering van de 

trappen). 

 

3 RC 6 Er is aanvullende informatie toegezegd. Als deze niet tijdig 

aangeleverd wordt, kan geen besluit genomen worden. 

Bent u het daarover met ons eens? 

 

Deze bijlage (van de Stichting Promotie Beemster 

Werelderfgoed) is op 23 maart 2021 aan de stukken 

toegevoegd. 

 

 

 



NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

4 RC 7 Wat is het verschil tussen urgenten en hen die ‘dringend’ 

een huis behoeven? 

 

Een huishouden komt in aanmerking voor urgentie 

wanneer er sprake is van een acuut huisvestingsprobleem; 

het huishouden wordt dakloos of zal dat binnenkort 

worden. Om de urgente status – en daarmee absolute 

voorrang op alle andere woningzoekenden – ook te krijgen 

moet vervolgens wel worden voldaan aan een aantal 

strenge criteria, zoals omschreven in de huisvestings-

verordening. Als het huishouden daaraan niet voldoet 

wordt geen urgentieverklaring verstrekt. Dat neemt niet 

weg dat wanneer men geen urgentieverklaring krijgt er 

geen sprake is van een huisvestingsprobleem. Deze groep 

mensen – die niet in aanmerking komen voor een 

urgentieverklaring, maar wel een huisvestingsprobleem 

hebben, wordt bedoeld met hen die ‘dringend’ een huis 

behoeven. 

 

5 RC 7 Wat houdt een ‘jongerencontract’ in? 

 

Een jongerencontract is een tijdelijk huurcontract voor 

jongeren voor de duur van vijf jaar. Bij de ondertekening 

van het contract is de jongere minimaal 18 en maximaal 27 

jaar oud. Gedurende de contractperiode behoudt de 

jongere zijn of haar inschrijfduur bij Woonmatch en 

WoningNet. 

 

 


