
Barendrecht, 9 januari 2023

Betreft: Flexwoningen in de Maasstraat

Geacht college,

Op 5 januari jl. ontving de fractie van Echt voor Barendrecht (EVB) uw brief met betrekking tot de mogelijke
komst van flexwoningen in de Maasstraat (kenmerk 684853). In de Maasstraat bevindt zich, zo blijkt uit een
verkenning, een kansrijke transformatielocatie die mogelijkheden biedt voor Barendrechtse starters, jonge 
gezinnen en spoedzoekers op de woningmarkt. EVB is blij met uw inzet voor meer betaalbare (tijdelijke) 
woningen in Barendrecht. Toch hebben we nog enkele vragen over de komst van deze flexwoningen, de 
vragen zijn naar onderwerp gebundeld:

Flexwoningen

1a. Kunt u iets meer vertellen over het woonconcept dat past bij een flexibele woning? 
Hoe lang mogen huurders bijvoorbeeld deze flexibele woningen huren? 
1b. U geeft in uw brief aan dat onze gemeente 36 flexwoningen door het Rijksvastgoedbedrijf gegund heeft 
gekregen. Kunt u iets meer vertellen over deze gegunde flexwoningen, is er een verschil in grootte in 
bijvoorbeeld een flexwoning voor een jong gezin en een woning voor een starter? En wat is de verwachte 
levensduur van de gegunde flexwoningen? Klopt het dat vanwege het verplaatsbare karakter flexwoningen 
binnen de levensduur ook op meerdere locaties te exploiteren zijn? Zo ja, is dat ook de intentie met deze 
flexwoningen? 
1c. U geeft in uw brief aan dat woonstichting Patrimonium de flexwoningen gaat verhuren. Uit uw 
antwoorden op eerdere vragen van onze fractie met betrekking tot de toewijzing van nieuwbouwwoningen
aan de Mr. Lohmanstraat, gaf u op 21 april 2022 (kenmerk 500089) aan dat Patrimonium gebonden is aan 
de Huisvestingswet, waarbij een maximum is gesteld aan het met voorrang toewijzen van woningen aan 
woningzoekenden uit de eigen gemeente. Kunt u daarom garanderen dat deze flexwoningen ook 
daadwerkelijk aan  Barendrechtse starters, jonge Barendrechtse gezinnen en Barendrechtse spoedzoekers 
toegewezen worden?

De beoogde locatie in de Maasstraat

2. Is het de bedoeling dat op de beoogde locatie alle gegunde flexwoningen worden geplaatst? Zo ja, kunt u
dan al iets zeggen over de beoogde opstelling (geschakeld/gestapeld etc.) van de woningen? 
3. In uw brief aan de gemeenteraad geeft u aan dat u volgende week maandag een informatiebijeenkomst 
heeft met omwonenden. Daarnaast geeft u aan dat u voortvarend met de benodigde vergunningen voor 
deze flexwoningen aan de slag gaat en inzet op een plaatsing van deze woningen in april. Hebben 
omwonenden ook nog invloed op hoe dit flexwonen op de gekozen locatie vorm gaat krijgen en hoe de 
integratie met nieuwe bewoners tot stand komt?
4. Kunt u aangeven op welk moment de gemeenteraad betrokken wordt in de procedure rond de plaatsing 
van deze flexwoningen in de Maasstraat? 
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Wij zien uw schriftelijke beantwoording met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,

Miranda Mes en Roeland Bol
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