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STAND VAN ZAKEN PAASBERGFLAT  //   Stichting Belangen Bewoners Rondom Bronbeeklaan 66 
 
Van meerder kanten krijgen wij vragen hoe het nu staat met de Paasbergflat en Stichting OnderDak. Na een 
periode van radiostilte wordt het weer tijd om te kijken waar we nu staan. 
 
Op 4 juni j.l. heeft Stichting OnderDak van burgemeester en wethouders van Arnhem een definitief 
handhavingsbesluit ontvangen. Dit besluit is te vinden op de website paasberg-wellenstein.nl. 
Dit handhavingsbesluit houdt onder meer in, dat uiterlijk op 3 juli 2019 de 7 cliënten van Stichting 
OnderDak zijn vertrokken uit de Paasbergflat, Bronbeeklaan 66. Tenzij OnderDak bezwaar maakt tegen het 
handhavingsbesluit en tegelijkertijd een voorlopige voorziening aanvraagt bij de voorzieningenrechter. De 
termijn hiervoor is 6 weken, dus dat kan tot uiterlijk 17 juli 2019.  
 
Voor zover wij weten heeft Stichting OnderDak nog geen juridische stappen gezet. Dat wil echter niet 
zeggen dat zij dit niet alsnog zal gaan doen of dat zij op 3 juli haar cliënten naar een andere locatie zal 
hebben overgebracht. 
Volgens een artikel in de NRC van maandag 24 juni j.l. (https://www.nrc.nl/nieuws/2019/06/24/ze-
verdienen-een-plek-alleen-niet-hier-a3964787) wonen er nu nog 5 cliënten van OnderDak in de 
Paasbergflat.  
 
We zullen tot 3 juli moeten wachten voordat we zeker weten of OnderDak gaat vertrekken en tot 17 juli of 
zij naar de voorzieningenrechter stapt. Dus het blijft zeker nog een tijd lang spannend.  
 
In het betreffende NRC-artikel kunnen we ook lezen dat directeur Jacco Postma van Stichting OnderDak zijn 
ontslag heeft aangeboden. Dit betekent in ieder geval dat Stichting OnderDak het moeilijk heeft. Ook blijkt 
uit het artikel dat OnderDak een 4-jarig huurcontract heeft voor 40 units. Zonder huur betalende cliënten is 
dat een onmogelijk te dragen financiële last voor Stichting OnderDak, of de aan haar gelieerde 
vastgoedonderneming Onder1Dak Beheer BV. 
 
We hopen kort na 3 juli te kunnen berichten hoe de vlag er dan bij staat.  
 
Ad Bontje, voorzitter Stichting BBRB 
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