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Stein maakt
vaart met plan
Bramert-noord

Stein maakt
KAVELS Vraagtekens bij woningcorporaties

door Frans Dreissen

STEIN – De gemeente Stein zet ver-
snelling in de nieuwbouwlocatie
Bramert-noord langs de A2 bij Ur-
mond. Een landschapsarchitect
is bezig met een fase 1-plan voor
zo’n veertig tot vijftig woningen
(kavels van 500 tot 1000 vierkan-
te meter). Na de verkiezingen
komt het college met een raads-
voorstel.

De gemeente probeert de grond
die ze in Bramert-noord heeft ver-
worven te gelde maken. De archi-
tect is momenteel bezig met een in-
richtingsplan.

Het project maakt deel uit van
de zogeheten ‘harde planvoorraad’.
Daarom valt het volgens de provin-
cie Limburg buiten de Verordening
Wonen Zuid-Limburg en is er geen
sloopverplichting. „Het bestem-
mingsplan was voor 5 juli 2013
goedgekeurd en dan geldt de af-
spraak ‘één woning erbij, één eraf’
niet”, laat een woordvoerder van
de provincie weten.

Niettemin zetten de woningcor-
poraties Maaskant Wonen en Wo-
ningstichting Urmond vraagtekens
bij de ontwikkeling van Bramert-
noord. „Is nieuwbouw hier met het

oog op de toekomst wel reëel?”, rea-
geert directeur Karel Smitsmans
van Maaskant Wonen.

Collega Nico Pelt (Woningstich-
ting Urmond) denkt daar net zo
over. „Als gezamenlijke corporaties
in de Westelijke Mijnstreek hebben
we Stein vorig jaar al een brief ge-
schreven. We vragen ons af of het
wel zinvol is om kavels uit te geven
in Bramert-noord; om het gebied
te ontwikkelen tot woonlocatie.
Op dat schrijven hebben we even-
wel nooit een antwoord gekregen.”

Pelt vraagt zich hardop af hoe
Stein denkt de kavels aan de man
te gaan brengen. „Zo dicht bij de
autoweg A2.” Met Kattekop en de
Maasboulevard beschikt Urmond
volgens hem over veel mooiere lo-
caties. „Laten we die herontwikkel-
locaties eerst afmaken voordat we
aan iets nieuws beginnen. Ik be-
grijp de gemeente; die heeft geld in
de grond zitten. Maar als ik zie dat
er totaal geen vraag is voor kavels
op de Kattekop, ben ik benieuwd
of Bramert-noord straks wel ko-
pers trekt.”

Het Graetheidecomité is falie-
kant tegen woningbouw op Bra-
mert-noord. Het organiseert een
verkiezingsdebat rond het thema
en gaat een enquête houden.


