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Samenvatting 
Strategische woningbouwplanning Woerden 2016-2020 

Van bouwcrisis naar grote woningvraag 

In de woningbouwcrisis zijn veel ontwikkelingen stilgevallen. De huizenmarkt stortte in. Corporaties zijn door 

het rijk ingeperkt in de ontwikkeling van (niet sociale huur-)woningen. Inmiddels trekt de huizenmarkt aan. De 

ontwikkelingen komen weer op gang en ook de corporaties mogen weer woningen bouwen vanwege de geste-

gen vraag naar sociale huurwoningen. Deze conjunctuur is goed terug te zien in de Woerdense cijfers. Op dit 

moment is de vraag naar woningen hoog. De opleveringen in 2016 en 2017 zijn nog niet volledig op peil omdat 

het twee tot vijf jaar kost om de woningbouwplannen te ontwikkelen en op te leveren. 

Gepland aantal woningen 2016-2020 

In de komende vijf jaar zijn voldoende woningen opgenomen in de strategische woningbouwplanning om aan 

de vraag te voldoen. Rekening houdend met 30% planuitstel zijn er nog steeds meer woningen gepland dan het 

streefaantal van gemiddeld 200 per jaar (en vanaf 2020 gemiddeld 130 per jaar).  

 

 Gepland Gewenst 

Woningbouwproductie 2016-2020 1.515 930 

Gepland aantal woningen per jaar 

De geplande oplevering is in 2016 nog wel lager dan het streefaantal. In 2017 zijn er naar verwachting vol-

doende woningen gepland voor oplevering om, ook rekening houdend met 30% planuitstel, te komen tot het 

streefaantal. Vanaf 2018 zijn voldoende woningen opgenomen in de strategische woningbouwplanning. 

 

In onderstaande tabel staat het totaal aantal woningen zoals opgenomen in de strategische woningbouwplan-

ning.  
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2020 

200 117 276 406 447 131 269 

  

Belangrijke kanttekening is, dat de strategische woningbouwplanning uit gaat van een verwachte oplevering. 

Locatieontwikkeling is echter afhankelijk van veel factoren die van invloed zijn op de daadwerkelijke oplevering 

zoals de beschikbaarheid, omvang, ligging en overige kenmerken van locaties. Ook wensen en (financiële) mo-

gelijkheden spelen een belangrijke rol. Daarom wordt rekening gehouden met 30% planuitstel. 

Gepland aantal woningen sociaal 2016-2020 

In de komende vijf tot vijftien jaar zijn voldoende sociale (huur- en koop)woningen opgenomen in de strategi-

sche woningbouwplanning. Het aandeel sociale huur is ook voldoende ten opzichte van het gewenste aantal, zij 

het dat er komende twee jaar naar verwachting een beperkt aantal sociale huurwoningen opgeleverd worden. 

Om dit te compenseren wordt gezocht naar het op korte termijn toevoegen van 180 tijdelijke en (se-

mi)permanente woningen.  

Doelgroepen, woningtypen en doorstroming 

In de strategische woningbouwplanning zijn vrije sector huurwoningen opgenomen voor doorstroming, zorg 

geschikte (gelijkvloerse) woningen voor senioren en goedkope koopwoningen voor starters en doorstroming. 
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Bij alle grote locaties in alle kernen is een gedifferentieerd programma opgenomen met twee-onder-een-

kapwoningen en in mindere mate vrijstaande woningen voor de doorstroming. Ook wordt gestuurd op een 

gevarieerd aanbod per kern.  

 

In de notitie 'Strategische woningbouwplanning Woerden 2016-2020, Monitor 2016' is ingezoomd tot op het 

niveau van de kernen.  
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Strategis he Woning ouwplanning Woerden 6-  

Monitor 2016 

Team Ruimtelijk beleid en Projecten: Natalie Bink, Angela van Velden 

22 november 2016 

1 Inleiding 

Een van de actiepunten uit de woonvisie 'Woerden Woont 2015-2020' is het jaarlijks monitoren en bijstellen 

van de strategische woningbouwplanning. De strategische woningbouwplanning is het instrument dat de ge-

meente inzet om te sturen op het nieuwbouwprogramma: wat wordt er voor wie, wanneer en waar gebouwd. 

Jaarlijks wordt het op dat moment bekende woningbouwprogramma getoetst aan de kwantitatieve en kwalita-

tieve kaders uit de woonvisie 'Woerden Woont 2015-2020' en opgenomen in de geactualiseerde strategische 

woningbouwplanning, 

 

De strategische woningbouwplanning is vastgelegd in een tabel (als bijlage bijgevoegd). Hierin zijn (in de kolom 

'bijzonderheden') de belangrijkste accenten en aandachtspunten aangegeven zoals voor welke doelgroep(en) 

en aan welk woningtype gedacht wordt. Dit is niet voor ieder plan gedetailleerd aangegeven omdat dit nog 

verder uitgewerkt wordt bij de planontwikkeling. Hierbij wordt altijd een brede afweging gemaakt waarbij ook 

rekening gehouden wordt met locatiekenmerken en aan welke woningen behoefte is in de wijk of kern. 

 

In de strategische woningbouwplanning is opgenomen wanneer de oplevering van een project verwacht wordt. 

In de praktijk is daadwerkelijke locatieontwikkeling afhankelijk van veel factoren zoals de beschikbaarheid, 

omvang, ligging en overige kenmerken van locaties. Ook wensen en (financiële) mogelijkheden spelen een 

belangrijke rol. Deze planning is dus niet 'in beton gegoten' wat een van de redenen is om de strategische wo-

ningbouwplanning jaarlijks te actualiseren.  

 

Per project wordt op basis van de strategische woningbouwplanning het woningbouwprogramma verder uit-

gewerkt door ontwikkelende partijen in samenwerking met de gemeente. De gemeente maakt afspraken over 

het programma en de fasering en houdt de vinger aan de pols om er voor te zorgen dat er niet teveel of te 

weinig woningen opgeleverd worden en er een programma gerealiseerd wordt dat aansluit op de vraag en de 

doelstellingen uit de woonvisie. 

 

De strategische woningbouwplanning is een dynamisch werkdocument. Projecten die nog niet in de strategi-

sche woningbouwplanning zijn opgenomen worden getoetst aan de kwantitatieve en kwalitatieve kaders uit de 

woonvisie. Blijkt het project na toetsing kansrijk te zijn, dan wordt bekeken op welk moment het project inge-

past kan worden, waarbij ook gekeken wordt naar de relatie met overige projecten. 

2 Kaders 

In de woonvisie 'Woerden Woont' 2015-2020 zijn de belangrijkste kaders vastgelegd voor het woningbouwpro-

gramma. In aanvulling hierop is nog een aantal randvoorwaarden waar rekening mee gehouden wordt bij de 

strategische woningbouwplanning: 

 Nieuwbouw moet tekorten in de bestaande woningvoorraad aanvullen. Nieuwbouw en bestaande wo-

ningvoorraad moeten samen voldoende afgestemd zijn op de behoefte op de lange termijn. In Kamerik en 

Zegveld is hier extra aandacht voor omdat bouwmogelijkheden in deze kernen gering zijn. 

 Indien nodig wordt voorrang gegeven aan locatieontwikkeling met een programma waar een aantoonbaar 

tekort aan is.  
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 Er wordt rekening gehouden met de verstedelijkingsladder bij de ontwikkeling van woningbouwprojecten. 

Het gaat dan om het benutten van inbreidingslocaties vóór uitbreidingslocaties. De in de Provinciale Ruim-

telijke Structuurvisie opgenomen rode contouren zijn leidend. 

3 Kwantitatieve analyse 

De in de woonvisie opgenomen aantallen zijn een richtlijn voor de gewenste woningbouwproductie.  

Oplevering 2015 

In 2015 zijn 141 woningen opgeleverd. De gewenste gemiddelde wo-

ningbouwproductie voor de periode 2015-2019 is 200 woningen per jaar.  

 

De gemiddelde oplevering in de periode 2007-2015 bedraagt 210 wonin-

gen per jaar. In de tabel is te zien dat in de jaren voor de economische 

crisis duidelijk meer woningen per jaar opgeleverd zijn dan de jaren erna. 

In de jaren 2013-2015 zijn minder woningen opgeleverd dan het gewens-

te gemiddelde.  

 

In de laatste drie jaren is weer een stijgende lijn te zien die zich doorzet 

in de verwachte opleveringen die opgenomen zijn in de strategische 

woningbouwplanning.  

Gewenst en gepland woningbouwprogramma 2016-2020 

In onderstaande tabel is het geplande woningbouwprogramma uit de strategische woningbouwplanning ge-

spiegeld aan de in de woonvisie opgenomen gewenste woningbouwproductie voor de komende vijf jaar (2016-

2020). Daarbij is conform de woonvisie rekening gehouden met een afnemende behoefte vanaf 2020.  

 

 Gewenste woningbouwproductie Geplande woningbouwproductie 

  Periode 2016-2020 (5 jaar) 2016-2020 

Woerden 575   (145 per jaar 2016-2019, 95 vanaf 2020) 1.207 

Harmelen 125   (30 per jaar 2016-2019, 20 vanaf 2020)    186 

Kamerik incl Kanis   60   (15 per jaar  2016-2019, 10 vanaf 2020)       61 

Zegveld   40   (10 per jaar, jaar 2016-2019, 7 vanaf 2020)       61 

totaal 800   (200 per jaar, jaar 2016-2019, 130 vanaf 2020) 1.515 

Gewenst en gepland woningbouwprogramma 2016-2020 (afgerond)  
 

Belangrijkste bevindingen 

 Rekening houdend met planuitstel zijn er op gemeentelijk schaalniveau voldoende woningen gepland. 

 In Woerden stad ligt de geplande woningbouwproductie hoger dan het gewenst aantal woningen. 

 In Harmelen en Zegveld is geplande woningbouwproductie voldoende, ook als rekening gehouden wordt 

met planuitstel. 

 In Kamerik komt de geplande woningbouwproductie overeen met het gewenste aantal woningen.  

Gewenst en gepland woningbouwprogramma per jaar 

In de strategische woningbouwplanning is een planning en fasering opgenomen als uitwerking van de doelstel-

ling om gefaseerd te bouwen voor de inwoners.  
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2020 

Woerden 144 117 266 319 308 94 197 

Harmelen 32 0 0 59 87 21 40 

Kamerik 14 0 10 13 21 9 17 

Zegveld 10 0 0 15 31 7 15 

totaal 200 117 276 406 447 131 269 

Gewenst en gepland woningbouwprogramma per jaar   

jaar aantal woningen 

2007 398 

2008 250 

2009 244 

2010 205 

2011 182 

2012 274 

2013 71 

2014 127 

2015 141 

gemiddeld 210 

Opleveringen per jaar 
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In de tabel is de geplande woningbouwproductie per jaar gespiegeld aan de gewenste gemiddelde woning-

bouwproductie per jaar. Daarbij is conform de woonvisie rekening gehouden met een afnemende gemiddelde 

behoefte per jaar vanaf 2020.  

Belangrijkste bevindingen 

 In Woerden stad is geplande productie per jaar en rekening houdend met planuitstel (30%) afgestemd tot 

hoger dan het gewenste gemiddeld aantal woningen per jaar. De gemeente monitort de daadwerkelijke 

opleveringen. Daarbij is de inschatting dat de markt eventuele extra woningen goed kan opvangen.  

 In Harmelen is vanaf 2018 een oplevering zichtbaar die vervolgens ruim boven de gewenste gemiddelde 

woningbouwproductie per jaar is. Een goede fasering is van belang om ook werkelijk voor de eigen inwo-

ners te bouwen.  

 Ook in Zegveld is vanaf 2018 een oplevering zichtbaar die ruim boven de gewenste gemiddelde woning-

bouwproductie per jaar is. Ook in Zegveld is fasering van belang om voldoende in te kunnen spelen op de 

vraag vanuit de eigen inwoners.  

 In Kamerik is in 2018 en 2019 een oplevering zichtbaar die bruto aansluit op de gewenste jaarlijkse wo-

ningbouwproductie. Planuitstel dient dan ook zoveel mogelijk te worden voorkomen. Het totaal aantal 

woningen dat gepland is voor 2016-2020 komt overeen met het streefaantal.  

Maatregelen 

 In Harmelen en Zegveld is aandacht voor een goede fasering van de geplande projecten. Uitgangspunt 

blijft de gemiddelde jaarlijkse oplevering zoals vastgesteld in de woonvisie. Afhankelijk van het woning-

bouwprogramma, kunnen er incidenteel meer woningen opgeleverd worden. 

 In Kamerik wordt gestart met de ontwikkeling van de scholenlocaties.  

4 Kwalitatieve analyse 

In de woonvisie zijn doelstellingen opgenomen met betrekking tot doelgroepen en doorstroming. Dit krijgt in 

het geplande woningbouwprogramma een vertaling naar woningtypen en prijscategorieën. Nieuwbouw moet 

daarbij tekorten in de bestaande woningvoorraad aanvullen. Nieuwbouw en bestaande woningvoorraad moe-

ten samen voldoende afgestemd zijn op de behoefte op de lange termijn. In de dorpen is hier extra aandacht 

voor omdat bouwmogelijkheden in kleine kernen gering zijn. 

 

Per locatie wordt door de ontwikkelende partij, in afstemming met de gemeente, het woningbouwprogramma 

(op basis van een woningmarktonderzoek) uitgewerkt. De gemeente formuleert de kaders (woonvisie en stra-

tegische woningbouwplanning) voor de locatie als ook in relatie tot het gewenste woningbouwprogramma per 

wijk/dorp. Marktpartijen werken het verder uit.  

Sociale woningbouw: koop & huur  

In de komende vijf tot vijftien jaar zijn voldoende sociale (huur- en koop)woningen opgenomen in de strategi-

sche woningbouwplanning. Het aandeel sociale huur is ook voldoende ten opzichte van het gewenste aantal, zij 

het dat er komende twee jaar slechts een beperkt aantal sociale huurwoningen opgeleverd wordt.  

Om te voldoen aan deze vraag, wil het college in 2017 180 woningen toevoegen iddels se i-  per a e te 
ou , tra sfor atie e /of ieu ou . De realisatie van sociale huurwoningen wordt hiermee versneld opge-

pakt voor alle woningzoekenden met oog voor de wachttijd/zoektijd en de taakstelling (zie RIB R.  om 

de druk op de sociale huurwoningmarkt te verlichten. 

Woningbehoefte sociale huur NB: blijft oor de raad de raag: at is oldoe de? Daaro  el op e e  

Er zijn 210 sociale huurwoningen in de planning opgenomen om aan de vraag van 130 woningen te voldoen 

(bron: woningbehoefteonderzoek, Rigo, voorjaar 2016). In dit aantal zitten circa 50 woon/zorgwoningen. Daar-

naast wordt er ruim gepland omdat uitgegaan wordt van 30% planuitstel.  

Bij de ereke de o i g ehoefte is reke i g gehoude  et de taakstelli g.   

Senioren: zorg geschikte woningen (gelijkvloers) 

In Woerden stad zijn in principe genoeg voor senioren geschikte woningen. Desondanks wordt in bepaalde 

wijken, zoals het Staatsliedenkwartier, het aanbod vergroot. In Harmelen, Kamerik en Zegveld wordt met name 

ingezet op grondgebonden woningen die (ook) geschikt zijn voor senioren.   
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Starters: betaalbare (huur- en koop)woningen 

In Woerden stad is voldoende aanbod voor starters in de bestaande woningvoorraad (huur en koop). Betaalba-

re nieuwbouw wordt wel gerealiseerd en is ook geschikt voor starters. Op alle grotere locaties (meer dan 10 

woningen) wordt gedifferentieerd en vraaggericht gebouwd. Daarbij worden ook betaalbare woningen, ge-

schikt voor starters, gebouwd. In de dorpen is de vraag van starters met name gericht op goedkope eengezins-

koopwoningen.  

Bouwen door doorstroming: betaalbare vrije sector huur  

Om scheefwonen te verminderen en daarmee sociale huurwoningen vrij te spelen, is het van belang dat er 

voldoende aanbod is in de vrije sector huur en goedkope koop. In de strategische woningbouwplanning zijn in 

Woerden stad vrije sector huurwoningen opgenomen. In Harmelen wordt onderzocht of vrije sector huurwo-

ningen mogelijk zijn. Bij alle (grotere) locaties wordt ingezet op een gedifferentieerd woningbouwprogramma 

waarbij onderzocht wordt of vrije sector huur mogelijk en gewenst is.  

Kleine (één- en tweepersoons) huishoudens  

Er is een groeiende groep aan kleinere huishoudens. Bij de uitwerking van de diverse woningen wordt rekening 

gehouden met de wensen en mogelijkheden van deze groep. Concreet gaat het om betaalbaarheid (bij één 

inkomen) en de grootte van de woning. 

Overig aanbod: twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen 

Zoals al gezegd, wordt ingezet op een gedifferentieerd programma op grotere locaties en in de dorpen. Het 

realiseren van duurdere koopwoningen zoals twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen wordt 

naar gelang de vraag opgenomen in het programma (voornamelijk in de grotere locaties). 

 

Bij alle nieuwbouw wordt gestreefd naar duurzaamheid en zorg/levensloopgeschiktheid van de woningen.  

5 Aandachtspunten per kern 

In de woonvisie is erkenning voor de kwaliteiten van het wonen in de dorpen en in de wijken. Bij de strategi-

sche woningbouwplanning wordt dan ook rekening gehouden met de specifieke kenmerken, wensen en moge-

lijkheden per dorp en bij Woerden stad ook per wijk. In dit hoofdstuk is per kern een aantal specifieke aan-

dachtspunten benoemd.  

5.1 Woerden Stad 

Locaties 

 In alle wijken behalve Molenvliet zijn projecten opgenomen in de strategische woningbouwplanning.  

Doelgroepen 

 Senioren: op stadsniveau zijn er voldoende voor senioren geschikte woningen. In bepaalde wijken, zoals 

het Staatsliedenkwartier, worden toch nog wel voor senioren geschikte woningen toegevoegd. Dit is ge-

richt op de vraag vanuit de wijk (de wens om in de wijk te kunnen blijven wonen) en op doorstroming van-

uit eengezins (huur-)woningen.  

 Starters: Voor starters wordt betaalbare nieuwbouw toegevoegd. Door doorstroming, zoals met het bou-

wen voor senioren, komt tevens aanbod in de bestaande woningvoorraad vrij.  

 Vrije sectorhuur € 710 - € 900): Woerden Centraal (96) definitief, mogelijke andere locaties zijn Pius X 

(bestaand gebouw) en Den oudsten. De behoefte is niet alleen appartementen maar ook grondgebonden 

(patio)woningen. 

 Twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen: In de huidige woningvoorraad is dit aanbod be-

perkt. Waar mogelijk (Den Oudsten, Waterrijk) worden deze woningtypen gerealiseerd.  

5.2 Harmelen 

Locaties 

 Uitgangspunt bij de projecten in Harmelen is: eerst inbreiding, daarna uitbreiding (conform verstedelij-

kingsladder). Concreet gaat het om de inbreidingslocaties Hof van Harmelen en Buitenhof. Mocht de ont-

wikkeling van deze locaties aantoonbaar niet van de grond komen, dan wordt de ontwikkeling van Haan-

wijk verder opgestart. 

 Naast bovenvermelde locaties is en wordt de ontwikkeling van de kleine gemeentelijke locaties opgestart. 

 Bij de locaties Rabobank en Gaza wordt de haalbaarheid onderzocht.  
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Doelgroepen 

 Senioren: in aansluiting op de woonwensen worden de voor senioren geschikte huisvesting met name 

grondgebonden en appartementen in of nabij het centrum, gemêleerd qua prijsklassen. Uit marktonder-

zoek is gebleken dat het voor de doorstroming van belang is dat in ieder geval een deel van deze woningen 

i  het prijsseg e t € .  tot € 350.000 gerealiseerd wordt (woonoppervlak 85-100m2). Locaties die 

geschikt zijn om (deels) in te vullen met woningen voor senioren zijn het vm Zwembad, CPO Amaliahof, vm 

Gemeentehuis, Rabobank, Hof van Harmelen en Gaza. 

 Starters: Op de grotere locaties wordt een gedifferentieerd woningbouwprogramma uitgewerkt met hierin 

ook woningen voor starters. Op de locatie Mauritshof vm Notenbalk zijn woningen in het sociale segment 

voor starters en één- en tweepersoons huishoudens gepland. Tegelijkertijd is deze locatie geschikt voor de 

versnelling van de sociale woningbouw. Starters in Harmelen hebben een sterke voorkeur voor eengezins-

woningen in betaalbare koop. Er is beperkt interesse voor huurwoningen. 

 Vrije se torhuur €  - € 9 : aar ogelijk e  ge e st ordt rije se tor huur gerealiseerd (bv Gaza).  

 Twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen: Op de grotere locaties wordt een gedifferenti-

eerd woningbouwprogramma uitgewerkt met een flink aandeel twee-onder-een-kapwoningen (prijsseg-

e t € 375.000 - € 475.000) ten behoeve van doorstroming. Daarnaast komen er ook vrijstaande wonin-

gen. 

 Rijwoningen kunnen op beperkte schaal toegevoegd worden ten behoeve van de differentiatie. Qua wo-

ningvoorraad is geen grote toevoeging van dit segment nodig. De prijsklasse is € .  tot € 350.000. 

 Fasering: Er wordt uitgegaan van gemiddeld 32 woningen per jaar. Kijkend naar de planning wordt er voor 

diverse jaren een hoger aantal verwacht. Dit kan alleen als er een gedifferentieerd aanbod gerealiseerd 

wordt waarin diverse groepen bediend worden (starters, sociale huur, middelduur, duur) met extra aan-

dacht voor de doelgroepen waar een aantoonbaar tekort aan aanbod voor is.  

 Afhankelijk van de marktontwikkelingen en een aantoonbare behoefte is het mogelijk om in het ene jaar 

meer en in de daarop volgende jaren dan wat minder te realiseren.  

5.3 Kamerik en Kanis 

Locaties 

 In 2017 worden  de twee-onder-één-kapwoningen in particulier opdrachtgeverschap aan de Knotwilgen-

laan gerealiseerd. 

 De ontwikkeling Wilgenhof is gestart. Bij deze locatie wordt onderzocht in welke mate bewoners betrok-

ken willen zijn bij de bouw (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap of consumentgericht bouwen).  

 In 2018 worden 13 woningen opgeleverd aan het Pastorielaantje in Kanis. 

Doelgroepen 

 Senioren: In Kamerik Noordoost 2 wordt gedifferentieerd gebouwd met voor senioren geschikte woningen 

in de Wilgenhof. Senioren hebben een duidelijke voorkeur voor grondgebonden, gelijkvloerse woningen. 

 In Kanis wordt gedifferentieerd gebouwd naar behoefte.  

 Twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen: Deze worden gerealiseerd aan de Knotwilgen-

laan. 

 In 2017 wordt gestart met de ontwikkeling van de scholenlocaties. Zodat deze aansluitend op Kamerik NOII 

ontwikkeld kan worden. 

5.4 Zegveld 

Locaties 

 De planontwikkeling van 'Weidz' (Hoofdweg-Milandweg) is gestart. 

 Voor De Pionier onderzoekt GroenWest de haalbaarheid van 16 seniorenwoningen voor de zorgcoöpera-

tie.  

Doelgroepen 

 Senioren:  de wens van senioren in Zegveld is een grondgebonden, gelijkvloerse woning. Het gaat dan 

voornamelijk om koopwoningen. 

 Starters: Bij de ontwikkeling Weidz wordt ook gebouwd voor starters.  

 Vrije se torhuur €  - € 9 : De behoefte aan vrije sector huurwoningen in Zegveld is beperkt.  
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 Twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen: Er is behoefte aan eengezinswoningen in alle 

segmenten. Doorstromers zoeken vooral een hoekwoning, twee-onder-een-kapwoning of vrijstaande wo-

ning. Er zijn voldoende rijwoningen. De vraag zit vooral in de doorstroming. 

6 Uitvoering 

6.1 Communicatie en participatie bij woningbouwontwikkelingen 

Bij het opstellen van de woonvisie is nadrukkelijk aandacht besteed aan het betrekken van de inwoners. Tijdens 

de dorps- en wijksessies is met inwoners besproken wat de wensen, mogelijkheden en ook wat de belemme-

ringen zijn.  

 

Bij woningbouwontwikkelingen worden wijk- en dorpsplatforms, omwonenden en andere belanghebbenden in 

een vroeg stadium betrokken bij de planvorming. Gemeente en ontwikkelende partijen maken hierover vooraf 

afspraken. Het gaat daarbij zowel om het halen als om het brengen van informatie. Gedurende het hele plan-

vormingsproces en tijdens de bouw blijft een zorgvuldige communicatie met de omgeving en de stakeholders 

van groot belang, zowel voor het draagvlak (en daarmee de voortgang) als voor de kwaliteit van de plannen. 

Onderdeel van dit proces zijn ook de officiële inspraakprocedures voor bijvoorbeeld bestemmingsplannen. 

Daarnaast betrekken ontwikkelende partijen de potentiële kopers liefst zo vroeg mogelijk bij de plannen, zodat 

er consumentgericht kan worden gebouwd.  

 

Met name in de kernen bestaat er behoefte aan communicatie over de strategische woningbouwplanning. In 

afstemming met de dorpsplatforms wordt besproken hoe deze communicatie het beste vorm kan krijgen.  
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