
tr Aan: Het College van burgemeester en
Wethouders van de gemeente Zutphen
Postbus 41

7200 AA Zutphen

Datum: 4 december 2012
Ondenrerp: SPOED: Woonwijk De ïeuge, stand van zaken problematiek warmtepompen.

Schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 3:37 en 3.38 (Gemeentewet) van het Reglement van Orde.

Geacht College,

Burgefbelang Zutphen Warnsveld staat voor openheid en duidelijkheid naar haar burgers toe.

Het college heeft in december 2010 erkend dat het project duurzame wijk de Teuge volledig is mislukt.
Daarbij heeft u aan de bewoners van de Teuge toegezegd snel met een oplossing en invulling te
komen. Tot op heden is er geen oplossing en schot in de zaak en zitten de bewoners 2 iaar later nog
steeds letterlijk in de kou.

Op 15 november j.l. hebben wij per mail gevraagd documenten aan ons beschikbaar te stellen. Nu

blijkt dat gevraagde informatie per mail niet bij u als college terecht komt, maar rechtstreeks op de
ambtelijk bureaus. Daarom stellen wij onze vragen opnieuw, nu aan u gericht.

Wij stellen u de volgende vragen:
Naar aanleiding van de eerder toegezonden documenten vragen wij u ook de volgende daaraan
gerelateerde documenten "woningen de Teuge" zsm aan ons toe te zenden:

o De in het Adviesformulier nr 3785 van 8 augustus aan/van het college vermeld emailbericht
van "Woningstichting Ons Huis, van22 oktober 2001";

. Convenanten met woningbouwcoóperatie Ons Huis;

. Convenanten met projectontwikkelaars en bouwondernemingen;
o Convenantenmetverkoopmakelaars;
o Van de afdeling bouw en woningtoezicht: de exacte juridische start en opleveringsdatums per

woning en woonblok;
r Van de afdeling bouw en woningtoezicht: toezichthouders verslagen vanaf de start tot en met

oplevering van de woningen;
o Van de afdeling bouw en woningtoezicht: de exacte juridische start van aanleg kabels en

leidingen;

Wij zien geen belemmeringen in de openbaarheid van de beschikbaar gestelde en nog beschikbaar te
stellen documenten.

Graag zien wij de gevraagde aanvullende documenten/informatie zo spoedig mogelijk van u
tegemoet.

Met dank voor uw beantwoording,

Met vriendelijke groet,

Fractie Burgerbelang Zutphen Warnsveld
Fractievoorzitter Bert Jansen.


