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woonprogramma



• Onderzoek door Rigo

• Informatieavond woonprogramma 11 september

• Stakeholders 29 oktober

• Toetsing thematiek 28 november

----------------------------------------------------------------------------------------

• Uitvoering  wat is haalbaar (ambtelijk) 2 en 3 december

• Met inwoners in gesprek via panel

• Uitwerken naar woonprogramma december-januari

• Besluitvorming begin 2020
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Proces
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Afstemming omgevingsvisie - woonprogramma

Omgevingsvisie
Strategisch: 

gewenste ontwikkeling van de fysieke 
leefomgeving 

kaders aan waarbinnen 
(gebieds)ontwikkelingen mogelijk zijn

Uitvoeringsprogramma

- Sectorale programma’s

- Integraal afwegingskader

Woonprogramma
Strategisch woonvisie:

Visie op doelgroepen en 
woonprogramma

Visie op bestaande woningvoorraad

Input voor Omgevingsvisie

Woonprogramma:

- Afwegingskader (programmatisch)

- Wooninstrumentarium - Bouwsteen 
prestatieafspraken



• Vergroten Ruimtelijke kwaliteit: 

- Toekomstbestendige woningvoorraad en omgeving; 
kwaliteitsverbetering bestaande wijken (acupunctuur)

- Leefbaarheid

- Woningbouw niet ten koste van leefbaarheid, groene, dorpse karakter 

- Eerst nieuwbouw in bestaande kom, evt. op locatie Pastoorslaan en 
Stationsweg

• Woningen voor iedereen: aandacht voor betaalbare huur en koop

• Versterken sociale samenhang

• 2030 energieneutraal, 2050 klimaatneutraal
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Heerlijk Hillegom: Heerlijke Woonplaats
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Cirkels van invloed

Beïnvloeding

Samenwerking

Zelf doen



• Groei woningbehoefte tot 2030: +1.410
- 760 woningen in de planning
- Tekort blijft ca. 650 woningen

• Animo in woonlab: 
- Hoogte in – kleiner bouwen voor starters en ouderen
- Voor ouderen vooral rond voorzieningen bouwen
- Nieuwbouw in lagere segmenten
- Uitleg: kans voor mix van groepen
- Ruilen bestemmingen: bedrijven  wonen
- Ontwerpen met bewoners: de ideale wijk
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Schaarste op de woningmarkt



• Wat kunnen we zelf doen
o Tijdelijke woonbestemming
o Minder kwaliteitseisen
o Locaties benoemen, omgevingsplannen

• Wat kunnen we in samenwerking door faciliteren bereiken
o Bestaand vastgoed opdelen  / friendscontracten

• Wat willen we door middel van beïnvloeding / stimuleren bereiken
o Nieuwe woonconcepten realiseren (flexibiliteit)
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Maatregelen
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Tekorten aan de onderkant

Vanuit Woonlab: 
• Zorg voor starters en jongeren
• Mixen van inkomens- en 

leeftijdsgroepen
• Benut bestaande locaties: 

winkels, bedrijfspanden
• Inzetten op sociale huur, 

middenhuur, goedkope koop



• Wat kunnen we zelf doen

o Startersleningen

• Wat kunnen we in samenwerking door faciliteren bereiken

o Magic-mix en / of groepswoningen

o Afwegingskader goedkope woonvormen

o Doelgroepenverordening en omgevingsplannen

o Benutten leegstaand vastgoed

• Wat willen we door middel van beïnvloeding / stimuleren bereiken

o Flexibele huurcontracten

o Specifieke koopconstructies, zoals erfpacht, koopgarant, anti-speculatiebeding
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Maatregelen



• Wonen met zorg: 
- Langer thuis
- Extramuralisering
- Criteria bij nieuwbouw

• Woonlab kans: 
- Mengen van doelgroepen: statushouders en maatschappelijke 

zorg
- Bestaande woningen levensloopbestendig maken met Wmo-

budget
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Wonen met zorg



• Wat kunnen we zelf doen
o Preventieve voorlichting over langer thuis 
o Blijvers- of verzilverlening
o Wmo-middelen

• Wat kunnen we in samenwerking door faciliteren bereiken
o Toevoeging geclusterde woonvormen
o Afwegingskader eisen toegankelijkheid woning en 

woonomgeving

11

Maatregelen
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Energie en klimaat

Aandachtspunten uit het woonlab : 
• Inzetten op duurzaamheid door bestaande voorraad te 

verbeteren
• Duurzaamheid integraal meenemen in 

woningbouwvraagstukken (samen met mobiliteit, 
woonomgeving en voorzieningen)

• Bollenvelden: onder druk bij uitbreiding



• Wat kunnen we zelf doen

- Voorlichting verduurzaming van woningen

- Duurzaamheidslening

- Warmtetransitievisie en Regionale Energie Strategie

• Wat kunnen we in samenwerking door faciliteren bereiken

- Afwegingskader woningbouw eisen voor circulair bouwen, materiaalgebruik en 
energieverbruik
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Maatregelen



• Behoud groen

• Behoud dorps karakter

• Mobiliteit beperkt issue
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Effecten scenario’s

S1: Hillegom afronden S2: blijven groeien S3: verdichten

• Voor alle doelgroepen

• Dempt prijsstijgingen

• Kansen kleine huishoudens

• Levensloopgeschikte 
woningen

• Meer doorstroming

• Behoud groenVoorkeur vanuit Omgevingsvisie? 



• Voorkeur voor afronden, blijven groeien of verdichten? 

• Alternatieven = ruimte ruilen of samen ontwerpen wijken

Zijn er vragen?

Zijn er aandachtspunten die u wilt meegeven?
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Scenario’s:

Vragen:


