
Geldermalsen (vastgesteld: 2016) Neerijnen (vastgesteld 2012) Lingewaal (vastgesteld 2016)

Titel/looptijd Woonvisie Geldermalsen 2016-2025 Woonvisie 2012-2020 Woonvisie gemeente Lingewaal 2016-2025

Kerndoelen - Voorzien in woonbehoefte eigen inwoners en 

huishoudens die hier willen komen wonen, nu en 

in de toekomst

- Groene gemeente

- Behoud identiteit en landelijk karakter

- Voldoen aan woningbehoefte van degenen 

die hier willen komen wonen

- Maatwerk per kern, koppelen wonen aan 

(zorg)voorzieningen

- Balans in woningmarkt behouden 

(aanbod van woningen is in balans met 

de kwalitatieve en kwantitatieve vraag 

van inwoners)

Thema’s - Woningbouwprogramma

- Betaalbaarheid en beschikbaarheid *

- Langer zelfstandig wonen

- Duurzaamheid *

(* = visie bevat voornamelijk procesafspraken)

- Evenwicht aanbrengen in vraag en gepland 

aanbod; programma neerwaarts bijstellen; 

kwantitatief en kwalitatief en 

herprogrammeren

- Vastgoed

- Wonen en zorg

- Leefbaarheid

- Betaalbaarheid

- Bijzondere doelgroepen

Uitgewerkte 

doelen

- Realiseren ca 950 extra woningen (2016-2025)

- Bouwen naar behoefte

- In elke kern: sociale huur

- Toevoegen middenhuur

- Toevoegen skeve husen

- Waar mogelijk levensloopbestendig en verzorgd 

wonen realiseren

- Meer woningen voor 1-en 2-persoonshuishoudens

- Wegbestemmen overbodige plancapaciteit waar 

mogelijk

- Realisatietermijn bij toekomstige plannen 

- Nieuwe plancapaciteit primair inzetten in Beesd

- Herontwikkeling bestaand zorgvastgoed

- Realiseren reformatorische woonvoorziening voor 

ouderen

- Voortzetten doorstroomregeling huurwoningen 

Geen woonsubsidies, wel leningen (starters, 

blijvers, duurzaamheid)

- Passen maken en realiseren van 440 

woningen in 2012-2020; per 2015 bezien of 

overige 290 woningen uit regionale 

planvoorraad realiseerbaar is.

- Sociale huur en meer sociale differentiatie in 

Ophemert, Haaften, Waardenburg/Tuil; 

Goedkope koop en CPO en Hellouw

- Realiseren Kulturhus incl. 10 woningen

- Nieuwbouw sociale huur grotendeels 

“nultreden-woningen”

- Zorgsteunpunt in Haaften, Waardenburg en 

Ophemert

- Realiseren ca 300 woningen (2016-2025) 

passend verdeeld over de kernen

- Bestaande woningvoorraad meer 

geschikt maken om langer thuis te 

wonen (ouderen) en voor bijzondere 

doelgroepen

- Streven naar woonservicezone 

Herwijnen

- Voortzetten doorstroomregeling 

huurwoningen

- Leefbaarheid : terughoudend zijn met 

verkoop sociale huurwoningen

- Betaalbaarheid: ruimte voor CPO

Veel opgaven geformuleerd als “onderzoeks-

vraag” of “in ander beleid uit te werken”. Niet 

voor elk (onderwerp binnen een) thema is een 

eigen visie geformuleerd; Lingewaal volgt dan 

de wettelijke of regionale afspraken.

Samenvatting woonvisies voormalige gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal 

 


