
Zienswijze Concept Woonvisie 2916 – 2020 

 

 

Geacht college, 

 

Naar aanleiding van uw verzoek een zienswijze in te dienen de Woonvisie 2016 – 2020  (concept) 

berichten wij u het volgende: 

 

Wij kunnen akkoord gaan met de opzet van het concept. Wij maken daarbij nog de volgende 

opmerkingen, aanvullingen 

 

Toekomstbestendig wonen 

 

Zoals in de  Woonvisie is aangegeven staan in Halderberge 13.182 woningen. 65% is eigendom van 

particulieren. Zij zijn verantwoordelijk voor hun eigen woning. Zo ook voor het toekomstbestendig 

zijn van de woning. Hoe kunnen we bereiken dat de bestaande voorraad beter aansluit aan de 

toekomstige behoefte ?. Dit kan door transformatie, door zo veel mogelijk de wooneigenaren te 

faciliteren, door initiatieven te ondersteunen, door zo weinig mogelijk beperkingen op te leggen en 

bewoners te attenderen op bestaande en toekomstige subsidies en de mogelijkheden die zij hebben 

vergunningsvrij te bouwen. 

 

Ruimte voor initiatief en samenwerking 

 

Ieder initiatief is anders en vergt maatwerk. Gemeente moet de creativiteit niet beperken door te 

veel voorwaarden te stellen. Dit zou ook moeten gelden voor initiatieven die worden ontplooit en 

nog niet in geen enkel kader passen. Waar bijvoorbeeld  nog niet eerder aan gedacht is .  

(woonvormen, zorgmodellen). Geef voldoende ruimte aan CPO projecten.( starters, senioren, mix 

van beiden) 

 

Wonen en Zorg 

 

Langer thuisblijven kan worden opgelost door de realisatie van een mantelzorgwoning. Het is voor 

initiatiefnemers van belang dat duidelijke kaders en voorwaarden gesteld worden bij de realisatie 

van een mantelzorgwoning. Er moet een toetsing worden toegepast bij een verzoek. In de woonvisie 

moet duidelijk worden aangegeven waarop getoetst wordt. 

Denk hierbij aan : medische noodzaak, WMO beoordeling, preventieve noodzaak met indicatieve 

leeftijdsgrens van 60 jaar. 

 

Partners 

 

Veelvuldig wordt in de woonvisie aangegeven dat er overleg zal zijn met partners, zoals corporaties 

,ontwikkelaars, bouwers,  sub-regio , enz.. Het lijkt ons van belang ook de inwoners ruimte te geven 

hun zienswijze te geven  op het woonvisie. Maak gebruik van de kennis en kunde die daar aanwezig 

is. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de fractie Lokaal Halderberge 

Bert Suijkerbuijk 

 


