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In de Hoeksche Waard wordt gewerkt aan een nieuwe regionale woonvisie. Aanleiding hiervoor is 

de nieuwe visie Ruimte en Mobiliteit van de provincie Zuid-Holland. Hierin zijn nieuwe kaders en 

uitgangspunten opgenomen waaraan regionale woonvisies moeten voldoen.  

De huidige regionale woonvisie stamt uit 2010 en de woningmarkt is de laatste jaren drastisch 

veranderd. De verkoop van woningen is gestagneerd, de rol van woningcorporaties is aan het 

veranderen en in de Hoeksche Waard worden de eerste gevolgen van de vergrijzing en ontgroening 

zichtbaar. Dit vraagt om een nieuwe regionale woonvisie.  

Waar jarenlang de focus heeft gelegen op het realiseren van voldoende nieuwbouwwoningen, wordt 

de focus in de nieuwe woonvisie verlegd naar de bestaande woningvoorraad. Door de vergrijzing en 

het scheiden van wonen en zorg blijven de komende jaren steeds meer mensen die zorg ontvangen 

in hun huidige woning wonen. Hier zitten een hoop voordelen aan, maar het vraagt wel om een 

aantal aanpassingen aan de woning, woonomgeving en het zorg- en welzijnsnetwerk van deze 

mensen. De nieuwe regionale woonvisie gaat deze zaken niet oplossen, maar gaat wel opgaven 

benoemen. Hiervoor wordt samengewerkt met de zorg- en welzijnspartijen die actief zijn in de 

Hoeksche Waard. Samen wordt bepaald voor welke opgaven de Hoeksche Waard staat. Ook worden 

de rollen van de betrokken partijen benoemd. Is de gemeente bijvoorbeeld verantwoordelijk voor 

het aanpassen van een particuliere woning of moet de woningeigenaar hier zelf voor zorgen?  

Een ander belangrijk punt is de sociale woningvoorraad. De rol van woningcorporaties verandert. 

Hoewel woningcorporatie HW Wonen niet aan megalomane projecten heeft gewerkt, mag ook zij 

veel werkzaamheden niet langer uitvoeren. Projecten zoals het Museum Hoeksche Waard of het 

bouwen van een kinderdagverblijf zijn verleden tijd. Daarnaast moet ook HW Wonen meebetalen 

aan de zogenoemde ‘verhuurdersheffing’ die het Rijk heeft opgelegd en betaalt zij mee aan de 

redding van noodlijdende corporaties zoals Vestia. Om goed te bepalen welke werkzaamheden HW 

Wonen nog kan uitvoeren en zorg te dragen dat gemeenten en HW Wonen op de juiste plaatsen 

investeringen plegen is een goede samenwerking noodzakelijk. Daarom worden in de Hoeksche 

Waard na de zomer regionale prestatieafspraken opgesteld tussen HW Wonen en de vijf gemeenten. 

De regionale woonvisie vormt de basis voor deze prestatieafspraken.  

Doordat de provincie Zuid-Holland verlangt dat op 1 juli 2015 een nieuwe regionale woonvisie is 

opgesteld, kunnen niet alle vraagstukken in de woonvisie worden uitgewerkt. De regionale woonvisie 

legt een duidelijke focus op de bestaande woningvoorraad en zorgt voor een concrete lijst met 

opgaven die wij als regio de komende jaren gaan uitwerken. Ook bij deze uitwerking worden onze 

maatschappelijke partners nauw betrokken.  

Kijk voor meer informatie op de website van Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard. Hier 

vindt u ook het rapport Woonkwaliteit Hoeksche Waard met daarin de actuele cijfers en 

veranderingen in behoefte op een rij. 

 


