
 

Onze wijk/    

Ons dorp  
 

De gemeente moet ervoor zorgen dat u een woning heeft om goed in te kunnen wonen. Het 

moet onnodig zijn om of te groot of te klein te blijven wonen. Iedereen heeft recht op een 

passende woning. Daar wordt al hard aan gewerkt. Tevens ligt daar de komende vier tot acht 

jaren de grootste uitdaging in alle wijken en dorpen. Samen met u willen wij groeien naar 

meer inwoners. Dat doen we door niet alleen te bouwen op locaties binnen de bestaande 

dorpen maar ook op uitbreidingslocaties. Concreet betekent dit dat we 1.500 nieuwe 

woningen nodig vinden waarbij de nadruk ligt op woningen voor jongeren en senioren. 

Willen we de  leefbaarheid van onze dorpen overeind houden, dan vraagt dat ook 

meer/nieuwe inwoners.  

De locaties waar we willen bouwen staan in principe in de Omgevingsvisie zoals die nog voor 

de verkiezingen moet worden vastgesteld. ‘Biezenkampen’ is voor ons ook een logische 

locatie mits de bereikbaarheid goed geborgd is en landelijk wonen als inrichting wordt 

gehanteerd. Nieuwe locaties kunnen toegevoegd worden na een gesprek daarover met de 

wijk/het dorp. Particulier initiatief voor kleinschalig wonen krijgt ruimte als dat past binnen 

het gewenste tempo voor de grotere bouwlocaties. Grote aantallen woningen toevoegen 

staat nu nog voorop. Voor de woningbouwdifferentie (soort woningen en de prijs van de 

woningen) is de in juli 2021 vastgestelde Woonvisie het vertrekpunt. Als uit onderzoek een 

andere woonbehoefte blijkt, moeten we daarover het gesprek aangaan.  

Veel inwoners hebben een huisdier. Voor de hondenbezitters willen we binnen elke wijk ten 

minste één hondenlosloopterrein voorzien van een omheining.  

Tot slot verdient de verkeersveiligheid binnen en tussen de wijken onze blijvende aandacht. 

Denk daarbij aan gepaste snelheid, veilige oversteekplaatsen, zodat kinderen zorgeloos 

buiten kunnen blijven spelen. En bij de woningbouwplannen wat dit voor de omliggende 

omgeving betekent en hoe eventuele overlast beperkt kan worden. 
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