
Discussienotitie ROHW mbt Regionale Woonvisie 

In het rapport Woonkwaliteit Hoeksche Waard worden trends en ontwikkelingen duidelijk 
weergeven. Deze trends en ontwikkelingen zijn in lijn met het beeld dat wij de laatste jaren zien. De 
benoemde ontwikkelingen zijn eerder besproken tijdens de dialoogtafels. De Regionale Woonvisie 
moet de eerste stap zijn die richting geeft hoe goed wonen in de Hoeksche Waard ook in de 
toekomst gewaarborgd kan worden. Doordat de deadline door de provincie is gesteld op 1 juli 2015 
worden niet alle opgaven in de woonvisie uitgewerkt. Wel worden de opgaven benoemd en wordt 
aangegeven wanneer deze worden uitgewerkt. Het benoemen van de opgaven gebeurd in 
samenspraak met de maatschappelijke partners. Hierover wordt nu al overleg gevoerd met de zorg- 
en welzijnspartijen die in de Hoeksche Waard actief zijn. 

Hieronder staan per thema een aantal vragen en stellingen die wij graag met het ROHW bespreken. 
Het is natuurlijk ook mogelijk dat het ROHW zelf thema’s en/of vraagstukken aandraagt.  

Bestaande woningvoorraad 

 Moet we de focus verschuiven van nieuwbouw naar de bestaande woningvoorraad? 

 Welke rol moeten gemeenten vervullen bij het levensloopbestendig maken van de 
particuliere woningvoorraad? En welke verantwoordelijkheden hebben woningeigenaren 
zelf? 

 Wanneer mensen langer zelfstandig thuis moeten wonen is woningaanpassing meestal 
noodzakelijk. Moeten gemeenten dit zoveel als mogelijk faciliteren, ook als dit ten kosten 
gaat van de ruimtelijke kwaliteit? 

Sociale huurwoningen 

 HW Wonen moet zich focussen op het opknappen van haar bestaande woningbezit en zich 
minder richten op nieuwbouw. 

 Gemeenten moeten bij HW Wonen aandringen op het betaalbaar houden van sociale 
huurwoningen, onder andere door te investeren in isolatie en energiebesparende 
maatregelen.  

Nieuwbouw 

 Woningbouwprojecten in verschillende gemeenten in de Hoeksche Waard concurreren met 
elkaar. Door regionale woningbouwafspraken moet concurrentie worden voorkomen. 

 Gemeenten moeten een positieve grondhouding aannemen en waar mogelijk ondersteuning 
bieden aan initiatieven met (collectief) particulier opdrachtgeverschap.   

 Gemeenten moeten niet actief sturen op woningtypen, maar dit overlaten aan de markt. 

Belangrijkste opgaven 

 Toekomst bestendig maken (energetisch en qua levensloopbestendigheid) bestaande 
woningvoorraad 

 In kaart brengen opgaven die voortkomen uit het langer zelfstandig wonen 

 Regionale afstemming over voorzieningen, doelgroepen en nieuwbouw per kern 


