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Aanleiding en doel woonvisie
• Herindeling: harmoniseren beleid. Woonvisie voor 1-1-2021 vaststellen

• Doel woonvisie:
• Groene en leefbare gemeente
• Aansluiten op lokale behoefte verschillende doelgroepen
• Kaders voor wonen en zorg
• Betaalbaar, duurzaam, vraaggericht
• Samen
• Kerngericht



1. We beschermen de unieke landschappelijke kwaliteiten en
het dorpse karakter van West Betuwe en haar 26 kernen

2. Voor elke inwoner is een passende woning haalbaar en 
betaalbaar

3.    Ieder kan gezond en veilig wonen

4. Woningbouw in elke kern, passend bij de aard en schaal van 
de kern. Extra groei krijgt ruimte in de A2-corridor

Leidende principes 



woningbehoefte 2020-2030: + 2200 woningen
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1. We beschermen de unieke landschappelijke kwaliteiten en
het dorpse karakter van West Betuwe en haar 26 kernen

1.1 Nieuwbouw heeft een dorps karakter
1.2 We beschermen het open landschap binnen en buiten de kernen
1.3 Flankerende maatregelen om voorzieningen bereikbaar te houden



2. Voor elke inwoner is een passende woning haalbaar en 
betaalbaar

2.1 Goede mix goedkoop, middelduur en duur in nieuwbouw
2.2 Transitieopgave sociale woningmarkt. Minder eengezinswoningen, meer voor ouderen en 

kleine huishoudens. Deel woningen goedkoop verkopen aan lokale koopstarters.
2.3 We stimuleren doorstroming van ouderen en faciliteren koopstarters bij het kopen van een 

goedkope woning.
2.4 Huisvesting voor inwoners die structureel overlast veroorzaken



3.    Ieder kan gezond en veilig wonen

3.1 Ouderen kunnen zo lang mogelijk gezond thuis wonen
3.1a Nieuwbouw van seniorenwoningen plannen we nabij winkels, eerstelijnszorg en openbaar vervoer. 

Seniorenwoningen zijn zorggeschikt met voldoende buitenruimte.
3.1b We blijven de stimuleringsregeling toekomstbestendig wonen inzetten.

3.2 We stimuleren “meer zorg nabij”
3.3 Grijs, groen en gelukkig. We stimuleren kleinschalige zorginitiatieven.
3.4 We maken de plaatsing van mantelzorgunits gemakkelijker en staan zorgunits toe.
3.5 We zetten sterk in op de verduurzaming van woningen.
3.6 We bouwen klimaatadaptief en duurzaam.



4. Woningbouw in elke kern, passend bij aard en schaal. Extra 
groei krijgt ruimte in de A2-corridor

4.1 We kiezen voor het versnellingsscenario
4.1a Flankerend: we zetten ons in voor een intercitystatus voor station Geldermalsen.
4.2 We versnellen de ontwikkeling van De Plantage. Voor 2030 gerealiseerd.
4.3 Woningbouw in elke kern, passend bij de aard en schaal
4.3a Beesd is aan de beurt. De ontwikkeling van 150 woningen krijgt prioriteit.
4.3b Dorpen aan zet; bij lokaal draagvlak is er in elke kern ruimte voor kleinschalige ontwikkeling
4.3c We stimuleren collectieve wooninitiatieven
4.3d We faciliteren tijdelijke flexibele woonvormen
4.3e   Woningen worden evenwichtig en goed verdeeld in tijd, prijsklasse en over de kernen.



Kernenprioriteiten: voorbeeld Haaften
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Kernenprioriteiten: 
voorbeeld Haaften



Samenwerken
Betere resultaten boeken.
Snellere ontwikkeling van bouwprojecten.
Integrale gebiedsontwikkeling, waarbij wonen, werken, zorg, duurzaamheid en leefomgeving elkaar versterken.
door:

Meer en betere institutionele samenwerking.
Keuzes van gemeente duidelijk communiceren.
Werken vanuit vertrouwen.
Kennis en kracht van onze inwoners en bedrijven betrekken



• Vragen?


