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Castricum 9 november 2020. 
 
Onderwerp, schriftelijke vragen over Flexwonen 
 
Geacht college 
 
1. in de brief aan alle raadsleden van ing. H.L.M. (Bert) Rotteveel, dd. 30 oktober 2020 staat o.a., ‘’en 
voor alle duidelijkheid zoals iemand van u zei GEEN leegstandsbeheer’’ 
In een huurcontract dat wij ter inzage kregen staat letterlijk; 
2.2 vergunning leegstandwet. B & W van gemeente Castricum  hebben in gevolge van art.15 van de 
leegstandwet aan verhuurder vergunning verleend voor het aangaan van deze huurovereenkomst 
voor een tijdvak van 24 maanden Vergunning is bekend onder dossiernr,WABO16/OO29O bij 
gemeente Castricum. Zie bijlage. 
Heeft u hier een verklaring voor? 
 
2. Volgens het COA staan er momenteel 31 statushouders gekoppeld,  die wachten op huisvesting in 
Castricum. 
In het voormalige Kleurenorkest in Limmen verblijven ook nog eens 12 alleenstaande  statushouders 
van Eritrese en Syrische afkomst. Ze bevinden zich in dezelfde gang in dit gebouw, in een kamer van 
9 m2. onder een plat dak, waar in de zomer de temperatuur vaak oploopt tot boven de 40 gr C. 
De helft van deze 12 mensen woont daar al vanaf de opening in mei 2017. 
Wat is hun vooruitzicht? 
 
3. Kunt u duidelijk maken hoe de mensen na een eventuele flex periode gehuisvest worden? Is dat 
dan een duurzame -of weer een tijdelijke oplossing? 
 
4. Kunt u garanderen dat er na ommekomst van de tijdelijke periode definitieve huisvesting 
gerealiseerd  wordt? 
 
5. Mensen die inschrijven bij SVNK kunnen in het werkgebied van SVNK reageren op woningen. Kan 
dat betekenen dat de statushouders die aan Castricum zijn toegewezen in Heerhugowaard terecht 
gaan komen? 
 
 
Wij zien de antwoorden op deze vragen tegemoet binnen de gestelde termijn, met daarbij de 
opmerking, dat het gelet op de bespreking van de moties bij voorstel college inzake flexwonen op 12 
november, het onze voorkeur heeft om het antwoord op deze vragen eerder te ontvangen. 
 
 
Hoogachtend en met vriendelijke groet, 
 
 
Marjo Husslage,               Lid Husslage 
Ada Greuter,                    PvdA 
Leo van Schoonhoven,    Fractie van Schoonhoven 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



 

 
 
 


