
 

 

Vallei Wonen 

Mr. M.E.J. Meulen MCD 

Schans 30   

3931 KJ  WOUDENBERG 

 

 

Verzonden op:  

Ons kenmerk: 190133/193050 

Contactpersoon: mevrouw J. Aartssen 

Afdeling: Beleid en Ontwikkeling 

Uw brief van: 3 juli 2017 

met kenmerk:  

Bijlage(n):  

Onderwerp: Verzoek tot aanpassing verkoop onder voorwaarden Vallei Wonen 

 

 

 

Geachte heer Meulen, 

 

Uw verzoek tot aanpassing verkoop onder voorwaarden hebben wij gelezen en 

wethouder D.P. de Kruif heeft dit aanvullend met u besproken in het bestuurlijk overleg.  

 

Wij constateren dat er geen belemmerende afspraken zijn ten aanzien van de plannen 

die u heeft voor de woningen in het Schanspark en Het Zeeland. Ook met uw plannen 

voor De Orangerie en ’t Woudhuys in Het Groene Woud fase 1 kunnen wij instemmen.  

 

Onder de woningen in Het Groene Woud fase 2 liggen echter afspraken waar wij niet 

zomaar vanaf zien.  

 

In het bestuurlijk overleg van 29 augustus 2017 hebt u toegelicht dat u graag af wil van 

de terugkoopplicht van woningen omdat dit betekent dat er geld beschikbaar blijft voor 

investering in sociale huurwoningen dat anders vast komt te zitten in het niet-DAEB 

gedeelte. Dit betekent echter niet dat deze woningen allemaal op de vrije markt worden 

gezet. U gaf aan dat in principe alles in de sociale huur kan, mits het past in het 

strategisch vastgoed beleid. Van belang is dat we de ambitie uit de prestatieafspraken 

invullen. Afhankelijk van de nieuwbouw mogelijkheden zal Vallei Wonen per aangeboden 

woning kijken of terugkoop (ook als het niet verplicht is) wenselijk is vanwege de 

huidige druk op de sociale huurmarkt.  

 

Wij complimenteren u met uw aanpak van de woningen in de Orangerie. Wij waarderen 

het feit dat u in gesprek bent met de VVE om, als zij dat wensen, de woningen voor de 

doelgroep te behouden waarbij u tevens bereid bent voor de kosten voor de notaris te 

dragen. Mochten wij u hierbij kunnen ondersteunen dat horen wij dat graag.  

 

Wat de woningen in Het Groene Woud fase 2 betreft hebben wij onze bedenkingen. 

Deze woningen zijn vrij recent gebouwd, het bedienen om deze doelgroep is daarmee 

ook zeker nog actueel. Starters op de woningmarkt kunnen met deze woningen een 

relatief goedkope start maken. Verder zijn er met de ontwikkelaar indertijd 
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onderhandelingen over geweest en liggen afspraken vast. Voordat wij hierover een 

afgewogen besluit kunnen nemen hebben wij nog enkele vragen. 

 

1. Kunt u voor fase 2 van Het Groene Woud aangeven wat uw plannen betekenen voor 

de doelgroep?  

2. Kunt u een plan van aanpak opstellen waarin naar voren komt hoe we het geld dat 

vrijkomt weer in zouden kunnen zetten voor de doelgroep? 

 

Na ontvangst van deze nadere informatie zijn wij bereid opnieuw met u in gesprek te 

gaan en een goed afgewogen en onderbouwd besluit hierover te nemen.  

 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Woudenberg 

 

 

 

 

 

drs S.M.T. van der Marck T. Cnossen 

Secretaris Burgemeester 

 

 

 


