
Aan de bewoners van dit adres

Verzonden op: 6 oktober 2021
Ons kenmerk: Z.331972
Contactpersoon: T. Willigenburg - Zeeuwe
Afdeling: Beleid & Advies 
Bijlage(n): -
Onderwerp: Klein maar fijn wonen 

Geachte bewoner,

Wij vinden het belangrijk dat voor iedereen in Woudenberg een passende 
woning beschikbaar is. Op dit moment is er in onze gemeente dringend behoefte 
aan kleinere woningen. Daarom is onderzocht welke locaties beschikbaar zijn 
om in deze behoefte te kunnen voorzien. De enige geschikte locatie is het 
hondenuitlaatveld ter hoogte van de Vermeerlaan. Het hondenuitlaatveld blijft 
bestaan maar wordt kleiner gemaakt en in de wijk Het Zeeland wordt een plek 
toegevoegd. 

Op een deel van de locatie aan de Vermeerlaan gaat, zoals het er nu uitziet, 
Omnia Wonen volgend jaar (tijdelijk) huurwoningen realiseren. Dit onder de 
naam Klein maar Fijn wonen. De woningen zijn speciaal voor één- en 
tweepersoonshuishoudens, zoals alleenstaanden en starters. In samenspraak 
met de gemeente en Omnia Wonen heeft ontwikkelaar Barli een ontwerp 
gemaakt en deze presenteren wij graag aan u. 

Informatiebijeenkomst
Daarom organiseren wij op dinsdag 2 november een informatiebijeenkomst. 
Tijdens deze bijeenkomst informeren wij u graag over dit project en welke 
ideeën er zijn voor het ontwerp van de woningen. Maar ook willen we graag van 
u weten wat u van het mogelijke ontwerp vindt en welke wensen u heeft als het 
gaat om de inrichting van de omgeving. 

Praktische informatie over de bijeenkomst
Datum: dinsdag 2 november 2021
Tijd: 18.30 uur – 19.30 uur (inloop)
Locatie: Hal van het gemeentehuis, Parklaan 1, Woudenberg

In verband met de coronamaatregelen vragen wij of u zich voor deze 
bijeenkomst aan wilt melden via info@woudenberg.nl. Zo kunnen we zorgen 
voor een veilige bijeenkomst.
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Heeft u voorafgaand aan de informatiebijeenkomst vragen?
Neem contact op met Theona Willigenburg-Zeeuwe via het telefoonnummer 
14033 of stuur een e-mail naar t.zeeuwe@woudenberg.nl.

Met vriendelijke groet,

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Woudenberg

drs. B. Marinussen mr. Y.P. van Mastrigt
secretaris burgemeester
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