
 
 
 
 
 

Oss, 17 juni 2020 
 
Artikel 41 vragen: Is de toegang tot de Sterrebosflat “coronaproof”? 
 
Vanwege de coronaviruspandemie zijn er door de landelijke overheid en de 
veiligheidsregio’s maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus tegen te 
gaan. Op advies van het RIVM is het voldoende afstand houden van elkaar één van de 
belangrijkste voorzorgsmaatregelen om het virus in te dammen. 
 
Onlangs is er begonnen met de bouw van de nieuwe Iemhof. Deze wordt deels in het 
bestaande gebouw van de Sterrebosflat gerealiseerd. Door de bouw is er slechts één ingang 
beschikbaar voor de bewoners van de Sterrebosflat. 
 
De SP ontvangt de laatste weken klachten over de situatie bij deze ingang. Rondom de 
ingang bevinden zich allerlei obstakels waardoor het in de praktijk nagenoeg onmogelijk is 
om voldoende afstand van elkaar te houden. In de hal bevinden zich brievenbussen. Direct 
na de deur is een balie voor de receptie. Daar blijven veel mensen hangen voor informatie. 
Tegenover de balie van de receptie is een rij stoelen geplaatst die nodig zijn voor mensen die 
op de bus moeten wachten. Deze stoelen worden ook nogal eens gebruikt door bewoners 
die een praatje willen maken. Deze stoelen staan dicht bij elkaar en op korte afstand van de 
balie. De stoelen zijn echter wel nodig in de hal. Met het verwijderen van de stoelen haal je 
meteen de mogelijkheid weg voor de ouderen om in de hal op de bus te wachten. 
 
Bewoners en hun vertegenwoordigers hebben verschillende keren contact gehad met de 
gemeente, BrabantWonen en BrabantZorg over de situatie bij de ingang van de 
Sterrebosflat. Daarbij is het verzoek gedaan om de balie te verplaatsen en de stoelen zo neer 
te zetten dat er voldoende afstand van elkaar kan worden gehouden. Er is door 
BrabantWonen/BrabantZorg noch door de gemeente enige actie ondernomen. Voor zo ver 
nu bekend wordt er niet gehandhaafd. Er wordt vooral gewezen op eigen 
verantwoordelijkheid. 
 
Naar aanleiding van deze situatie heeft de SP-fractie de volgende vragen: 
 

1. Is de verantwoordelijk portefeuillehouder op de hoogte van de situatie bij de ingang 
van Sterrebosflat? 
Zo ja, bent u het met de SP eens dat de omstandigheden bij de ingang het naleven 
van de regels zeer moeilijk maakt? 

2. Kan de portefeuillehouder aangeven wat er vanuit de gemeente en/of de 
veiligheidsregio is ondernomen om de situatie in de Sterrebos in overeenstemming 
te brengen met de voorschriften vanuit de veiligheidsregio en de aanbevelingen van 
het RIVM? 

3. De ingang van de Sterrebosflat kent natuurlijk zijn beperkingen, maar bent u het met 
de SP eens dat ook de bewoners van de Sterrebosflat zo min mogelijk risico moeten 
lopen op een besmetting met het coronavirus? 

 



De meeste bewoners van de Sterrebosflat zijn op leeftijd en behoren vrijwel allemaal tot de 
risicogroep. Daarnaast zijn nogal wat bewoners geestelijk (veel) minder capabel om de 
complexe situatie rondom de coronaviruspandemie volledig te begrijpen en de daarmee 
samenhangende regelgeving goed na te leven. 
 

4. Vindt de portefeuillehouder het in die situatie terecht om te vertrouwen op de eigen 
verantwoordelijkheid van de bewoners van de Sterrebosflat bij de naleving van regels 
om voldoende afstand te houden? 

5. Wat gaat de portefeuillehouder op korte termijn doen om de situatie in de 
Sterrebosflat in orde te maken? 

 
Namens de fractie van de SP, 
Jan Zoll 
 
 


