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Betreft: Woonvisie 2016-2025 
 
Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
Het college heeft op 13 september 2016 de Ontwerp Woonvisie 2016-2025 vastgesteld. Dit ontwerp is 
eerder in concept met u en met de betrokken partijen besproken tijdens een Ontmoeting en Dialoog 
op 4 juli 2016. De input van deze avond, de schriftelijke input van de betrokken partijen en de input 
van gesprekken die zijn gevoerd tussen gemeente en corporaties hebben geleid tot de Ontwerp 
Woonvisie. Deze wordt nu voor iedereen ter inzage gelegd. 
 
KERNBOODSCHAP 
De Ontwerp Woonvisie 2016-2025 ligt gedurende een periode van zes weken ter inzage. 
  
TOELICHTING 
Door de publicatie en de ter inzage legging heeft iedereen de mogelijkheid een zienswijze op het stuk 
in te dienen. Dit is van belang om zo een goede voorbereiding te hebben voor de uiteindelijke 
behandeling in de raad.  
  
CONSEQUENTIES 
Het is mogelijk dat de zienswijzen die binnen komen leiden tot een aanpassing van de Ontwerp 
Woonvisie. 
 
VERVOLG 
Na de periode van terinzagelegging beoordelen wij de ingekomen zienswijzen en verwerken wij de 
zienswijzen in een nota van antwoord. De Woonvisie, nota van antwoord en alle bijbehorende stukken 
worden vervolgens naar verwachting in november 2016 aan u aangeboden met het voorstel de 
Woonvisie vast te stellen. Op basis van de door u vastgestelde Woonvisie maakt het college 
prestatieafspraken met de in Albrandswaard werkzame woningcorporaties. Ook vormt de Woonvisie 
mede het kader voor afspraken met vastgoedontwikkelaars. 
  
 
 
 
 
 
 
 



BIJLAGEN 
1133373 Publicatie Ontwerp Woonvisie 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 



Gemeente Albrandswaard  

ONTWERP WOONVISIE 2016-2025  

 

 

De gemeente Albrandswaard heeft  ontwerp woonvisie 2016-2025 opgesteld.  

 

 

De woonvisie geeft de visie weer op het wonen binnen Albrandswaard. In de visie worden de diverse 

ontwikkelingen geschetst op het gebied van wonen met de daarbij horende visiepunten. De woonvisie 

geeft hiermee het kader tot het maken van afspraken met alle partijen die werkzaak zijn op het gebied 

van wonen. 

 

De ontwerp-woonvisie bestaat naast deze kennisgeving uit de volgende documenten: 

 Woonvisie 2016-2025; 

 Diverse onderzoeken  

 

De definitieve vaststelling van de woonvisie zal plaats vinden door de gemeenteraad. 

 

Publicatie  

De kennisgeving van het ontwerp-woonvisie wordt gepubliceerd op de website van de gemeente 

Albrandswaard via: www.albrandswaard.nl . 

 

Mogelijkheid van inzien  

Vanaf donderdag  15 september 2016 tot en met donderdag  27 oktober 2016 ligt de woonvisie 2016-

2025 en alle bijbehorende stukken voor iedereen ter inzage bij het Servicecentrum van het 

gemeentehuis, Hofhoek 5, 3176 PD Poortugaal.   

 

Zienswijzen  

Belanghebbenden kunnen tijdens genoemde periode een zienswijze over de ontwerp woonvisie 

kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.  

 

Uw zienswijzen kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Albrandswaard, 

Postbus 1000, 3160 GA Rhoon.  

  

Verdere procedure  

Na de periode van zienswijzen wordt de ontwerp woonvisie, inclusief de beantwoording van de 

zienswijzen ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. 

 

Wilt u meer weten?  

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met dhr. H. v.d. Linden. Hij is bereikbaar via 

telefoonnummer 010- 5061710 e-mail: h.v.d.linden@albrandswaard.nl  
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