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uitgaan de brief

Geachte heer, mevrouw ,
Op … is de Woonagenda regio Holland Rijnland (hierna: Woonagenda) ter inzage gelegd
tot …. U heeft ons op … per brief de mogelijkheid geboden om een zienswijze in te
dienen op de Woonagenda. In deze brief vindt u onze zienswijze op de ontwerp
regionale Woonagenda.
Woonagenda
Allereerst willen wij aangeven het eens te zijn met de Woonagenda. De zaken die op
regionaal gebied geregeld moeten worden, zijn opgenomen. Wij zien de Woonagenda
dan ook als onderlegger voor onze gemeentelijke Woonvisie. In onze Woonvisie gaan wij
nader op de onderwerpen uit de Woonagenda in en worden er ook duidelijke
gemeentelijke kaders vastgelegd.
Wel willen wij de bedoeling van de sociale opgave in de ontwerp regionale Woonagenda
extra benadrukken. Wij zien de 15% te realiseren sociale huur bij nieuwbouw uit de
ontwerp regionale Woonagenda als een gemiddelde. Het geeft iedere gemeente de kans
om lokaal te onderzoeken hoeveel sociale huur bij nieuwbouw nodig is. Het percentage
dat volgt uit het onderzoek houden wij aan bij nieuwbouw in de gemeente. Het
percentage wordt opgenomen in de gemeentelijke Woonvisie.
Gemeentelijke Woonvisie
Wij zijn op dit moment bezig met het opstellen van een nieuwe gemeentelijke
Woonvisie. Bij het opstellen hiervan gebruiken we de ontwerp regionale Woonagenda als
onderlegger. Wij verwachten dat de nieuwe Woonvisie eind 2014 wordt vastgesteld. U
krijgt uiteraard de gelegenheid om uw zienswijze op dit stuk te geven. U wordt daarover
op de hoogte gesteld wanneer dit moment in zicht komt.
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Vragen?
Heeft u nog vragen over deze brief? Neemt u dan gerust contact op met Isabelle Salman.
Zij is bereikbaar via telefoonnummer (0252) 537 253 of via e-mail adres
I.Salman@hillegom.nl.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders

ing. G.P. van Lierop

J. Broekhuis

Secretaris

Burgemeester
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