MOTIE VAN CDA Fractie

Ontvangen: 3 oktober 2014

Motie nr. 2014-Weerink-1

Onderwerp: Opvang bevolkingsgroei gemeente Tubbergen ( woonruimte voor jongeren)

De Raad, in vergadering bijeen op 6 oktober 2014
Overwegende dat:
er in Albergen meer dan 30 jongeren geregistreerd staan die op zoek zijn naar woonruimte
voor een huurprijs van max. €400,- per maand;
er grote belangstelling is van jongeren in Reutum om te gaan wonen in hun eigen dorp (zie
recent krantenartikel in Tubantia);
het aannemelijk is dat er eenzelfde behoefte bestaat bij jongeren in andere dorpen binnen
onze gemeente;
in onze gemeente de leeftijdsgroep tussen 6 jaar en 26 jaar sterk vertegenwoordigd is en dat
deze leeftijdsgroep nog nooit zo omvangrijk is geweest als nu;
er onderzoeken zijn die uitwijzen dat over 15 jaar (andere onderzoeken zeggen 25 jaar) krimp
van de bevolking optreedt in de gemeente Tubbergen, maar dat in dezelfde onderzoeken
wordt bevestigd dat er eerst nog groei op zal treden in onze gemeente;
wij nu nog invloed kunnen en moeten uitoefenen om krimp in onze gemeente te voorkomen.
Spreekt als zijn oordeel uit dat:
er geschikte en betaalbare woonruimte moet zijn voor jongeren in onze gemeente;
er goede voorzieningen moeten zijn in onze dorpen, die het aantrekkelijk maken voor
jongeren om zich te vestigen binnen de gemeente Tubbergen;
er maatregelen genomen moeten worden om krimp binnen onze gemeente tegen te gaan.
Draagt het College van Burgemeester en Wethouders op:
Om in 2015 met beleid te komen waarin concrete oplossingen worden geboden op het gebied van
wonen en werken, om jongeren voor onze dorpen te behouden.

en gaat over tot de orde van de dag.
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Stel we weten een groot deel van deze jongeren te behouden voor onze gemeente; en deze
jongeren krijgen over 10 jaar zelf weer kinderen; waarom zou er dan over 25 jaar krimp
komen!

