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Collegeadvies Eigen initiatief 

Besluitenregistratie: Postregistratienummer : 218156 

  Datum inboeken :  

Openbaar  Ja Internet Ja 

naar RAAD Ja OR  Nee 

Communicatie Nee Europese regelgeving Nee 

via COMMISSIE  Nee 

Anders:  
  

 
Onderwerp : Vaststellen definitieve Woonvisie 2019+ 
  
Advies  : De raad middels, bijgevoegd raadsvoorstel, voorstellen :  

1. Instemmen met de Zienswijzennotitie Woonvisie 2019+ van de 

Gemeente Woudenberg, en de wijze waarop de inspraak verwerkt is in 

de Woonvisie 2019+; 

2. De Woonvisie 2019+ van de Gemeente Woudenberg vast te stellen.  

 

  

 

Datum Ambtenaar Afdeling Pho Griffier 
Afdelings-

hoofd 

18-12-2018 T. Zeeuwe B&O              

 

Additioneel Advies Paraaf: 

«VrijeVelden_AdditioneelAdvies_Iterate_St»  
N.V.T.  

«VrijeVelden_AdditioneelAdvies_Iterate_En»  «VrijeVelden_AdditioneelAdvies_Iterate_En»   
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advies 

Bespreken Datum Opmerkingen 

Burgemeester     

Wethouder     

Wethouder     

Wethouder     

Secretaris     
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Inleiding 

Gemeente Woudenberg heeft een nieuwe Woonvisie opgesteld. Het doel van deze Woonvisie is 

dat het van jong tot oud goed wonen is in Woudenberg. De woonwensen en woningbehoefte 

van al onze inwoners willen we zoveel mogelijk binnen onze gemeentegrenzen mogelijk 

maken. Duurzaam & toekomstbestendig voor iedereen in Woudenberg. Ook dient de Woonvisie 

als basis voor prestatieafspraken met Vallei Wonen en de huurdersbelangenvereniging 

Woudenberg. Zo blijft het prettig wonen in Woudenberg voor iedereen! 

 

De Woonvisie 2019+ van de Gemeente Woudenberg beschrijft, zoals hierboven weergegeven, 

de visie van de gemeente op het gebied van wonen. In de Woonvisie 2019+ formuleert de 

gemeente haar beleid en stelt zij vast wat zij de komende jaren op het gebied van wonen wil 

bereiken. Voorgesteld wordt om de Woonvisie 2019+ van de Gemeente Woudenberg vast te 

stellen met inachtneming van de voorgestelde wijzigingen uit de Zienswijzennotitie. 

 

Centrale vraag 

Kunt u instemmen met de beantwoording van de zienswijze en bent u bereid de raad voor te 

stellen de Woonvisie 2019+ gewijzigd vast te stellen?  

 

Beoogd resultaat (wat) 

Zie raadsvoorstel.  

 

Kader 

Zie raadsvoorstel.  

 

Argumenten 

Zie raadsvoorstel.  

 

Duurzaamheid 

Zie raadsvoorstel.  

 

Draagvlak 

Zie raadsvoorstel.  

 

Beoogd resultaat (hoe) 

Zie raadsvoorstel.  

 

Financiële consequenties 

 Zie raadsvoorstel.  

 

Aanpak/uitvoering 

De raad middels bijgevoegd raadsvoorstel voorstellen de Woonvisie 2019+ gewijzigd vast te 

stellen.  

 

Bijlage(n) 

- Definitieve Woonvisie 2019+; 

- Raadsvoorstel; 

- Concept raadsbesluit; 

- Nota van beantwoording zienswijzen;  

- Impressieverslag verrijkingsbijeenkomsten 2019+.  

 


