
 

 

 

 

 

 

 

Nota van Beantwoording 

Woonvisie 2015-2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeente Hillegom 

3 maart 2016  



 Zienswijze Reactie  Aanpassing/voorstel  

1. De mogelijkheden van 

de blijverslening op 

korte termijn 

effectueren.  

Nadat de Woonvisie is 

vastgesteld zal er zo snel 

mogelijk (voor de zomer) 

een voorstel aan de 

gemeenteraad worden 

voorgelegd om wel of niet 

de Blijverslening voor 

Hillegom in te stellen.  

 

 Bijzondere 

woonvormen voor 

ouderen niet op 

voorhand uitsluiten. 

Met deze visie sluiten we 

bijzondere woonvormen 

niet uit. We noemen ze niet 

specifiek, omdat de 

bijzondere vormen in de 

toekomst wellicht 

veranderen. De gemeente 

is afhankelijk van 

initiatieven van derden. Wij 

willen deze partijen graag 

faciliteren bij hun 

initiatieven. Op pagina 39 

staat dat wij het 

zelforganiserend vermogen 

van bewoners willen 

versterken, o.a. door 

particuliere initiatieven 

voor de realisatie van 

ouderenwoningen te 

faciliteren.  

Toevoegen aan de alinea 

onder Zorg en 

ondersteuning, 

zelforganisatie, na de 

laatste zin op pagina 39: 

Wij willen initiatieven van 

derden voor het realiseren 

van bijzondere 

woonvormen graag 

faciliteren.  

 Een terugblikoverzicht 

toevoegen over het 

aantal woningen dat er 

voor de afzonderlijke 

doelgroepen is 

gerealiseerd. Met name 

woningen voor 

senioren.  

Bij het opstellen van 

nieuwe prestatieafspraken 

met de 

woningbouwcorporatie 

blikken we terug op de 

realisatie van de eerder 

gemaakte afspraken. Ons 

inziens is dit de beste plek 

om terug te blikken. Wij 

nemen deze gegevens dus 

niet op in deze Woonvisie.  

De zienswijze indiener zal 

middels het reguliere 

overleg met de wethouder 

 



geïnformeerd worden over 

het gerealiseerde aantal 

senioren woningen en 

welke plannen hiervoor nog 

spelen. 

 De zienswijze indiener 

pleit ervoor om niet 

alle 

woningbouwplannen 

ter discussie te stellen, 

maar duidelijk maken 

welke projecten 

doorgang vinden en 

wanneer zij 

gerealiseerd worden.  

Voor veel plannen zijn al 

harde afspraken gemaakt 

met initiatiefnemers. Deze 

harde plannen zullen 

gewoon doorgang vinden. 

Deze nieuwe Woonvisie 

gebruiken we vooral voor 

de plannen waar nog geen 

harde afspraken over zijn 

gemaakt en voor nieuwe 

initiatieven.  

 

2. De gemeente wordt 

gevraagd om 

mantelzorgwoningen 

meer te stimuleren. Om 

te beginnen door in de 

Woonvisie 

mantelzorgwoningen 

prominenter te 

noemen.  

In de Bollen-3 visie staat 

de ambitie voor wonen en 

zorg verwoord, die wij in 

de lokale Woonvisie meer 

hebben gespecificeerd. Wij 

willen initiatieven van de 

samenleving graag 

stimuleren en faciliteren. 

Op pagina 39 staat dat wij 

het zelforganiserend 

vermogen van bewoners 

willen versterken, o.a. door 

particuliere initiatieven 

voor de realisatie van 

ouderenwoningen te 

faciliteren. Hier vallen ook 

mantelzorgwoningen 

onder.  

Ook willen wij een 

bewustwordingscampagne 

opzetten. Wij zullen daarin 

de mogelijkheden van 

mantelzorgwoningen en 

andere bijzondere 

woonvormen ook 

meenemen.  

Op pagina 38 onder 

Toegankelijke voorraad, na 

de zin ‘We benaderen hen 

via een 

bewustwordingscampagne.’ 

toevoegen:  

In deze 

bewustwordingscampagne 

worden ook de 

mogelijkheden voor 

mantelzorgwoningen, 

kangoeroewoningen en 

andere bijzondere 

woonvormen meegenomen.   

 


