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Ondenruerp: Woonvisie 2020 gemeente Waalwijk
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Geacht college,

U hebt de Sociale Adviesraad Waalwijk (SAR) het concept-Woonvisie 2020 gemeente
Waalwijk, met bijbehorend Uitvoeringsprogramma ter advisering voorgelegd. Aan dit verzoek
voldoen wij graag. Naast opmerkingen van meer algemene aard, willen wij hierbij met name
inzoomen op enkele aspecten die de thema's welzijn en zorg van onze inwoners in het
b'rjzonder raken.

ln de eerste plaats willen wij onze waardering uitspreken voor de inhoud van de Visie en de
manier, waarop deze, in een interactief proces met bewoners en belangenorganisaties tot
stand is gekomen. Wij adviseren u aan de aspecten inspraak en communicatie ook bij de
verdere uitrol van de Visie voldoende aandacht te blijven schenken.

Opmerkingen en aanbevelingen:

1. De Visie beschr'rjft aan de hand van de verwachte demografische ontwikkelingen tot
2040 hoe de woningvoorraad er qua aantallen en samenstelling in pakweg 2030 uit
zou moeten zien. U maakt onderscheid tussen de lange termijn (stip op de horizon)
en een middellange termijn van 10 jaar en formuleert aan de hand van de
aansprekende thema's Betaalbaarheid, Wonen en Zorg, Leefbaarheid en
duurzaamheid en Specifieke doelgroepen, heldere beleidskaders.

2. Het bijbehorende Uitvoeringsprogramma maakt deze beleidskaders meer concreet
en onderscheidt daarbij acties voor de korte termijn, middellange termijn en acties
met een doorlopend karakter. Met ons zal ook uw college zich echter realiseren dat
de wereld niet stil staat en aan voortdurende en snelle veranderingen onderhevig is.
Zeker geldt dit ook de domeinen van volkshuisvesting en zorg. Veranderende
inzichten, nieuwe zorgvragen, ontwikkelingen in de woningmarkt e.a. maken het naar
onze mening gewenst te zorgen voor een zeer periodieke her'rjking van met name het
Uitvoeringsprogramma, waarin de nieuwste trends en ontwikkelingen worden
geanalyseerd en waarop het beleid waar nodig wordt aangepast.

3. Met onze waardering voor de systematische wijze waarop u de volkshuisvesting in
brede context weet te positioneren, komt het ons niettemin voor dat de breedte van
de visíe en de wens alle relevante thema's een plaats te geven, ten koste dreigen te
gaan van de nodige concreetheid en prioritering van doelen. Zo geeft u in uw visie
aan dat de toevoeging van de woningvoorraad voor de komende 10 jaar is begroot
op een aantal van 1500 woningen, maar wordt niet beargumenteerd hoe het
nieuwbouwprogramma er uit gaat zien, met name



4.

hoe de verschillende doelgroepen van beleid met deze toevoeging worden bediend.
\Mlj adviseren u om deze aantallen ook te gaan differentiëren voor de verschillende
prioritaire doelgroepen.

Terecht geeft u aan dat het beleid niet alleen op de (relatief beperkte) toename moet
zijn gebaseerd, maar vooral ook op de bestaande voonaad moet zijn gericht. Voor
zover het al mogelijk is de nieuwbouw van woningen volledig in de pas van uw visie
te laten verlopen, is dit nog lastiger waar het gaat om de
herstructurering/transformatie van de. bestaande voorraad. Op dit punt missen wij een
goede analyse van de (uridische) instrumenten welke u ter beschikking staan c.q.
nog moeten worden ontwikkeld om het voorgestane beleid (zo nodig afdwingbaar) te
effectueren. Bijvoorbeeld ten aanzien van de problematiek van de verduuzaming van
oudere wijken: de komende jaren zullen de energierekeningen gaan stijgen en
zouden zelfs hoger kunnen uitvallen dan de huur. Dit kan nog meer huishoudens in
de problemen en/of schulden brengen. T'rjdige voorlichting aan burgers ter
voorkoming van onnodige zorgen hieromtrent is nodig. Wij missen een paragraaf die
specifiek gaat over afspraken tussen de gemeente en Casade om bestaande
huurwoningen vervroegd te verduuzamen.

Met betrekking tot de nieuw te bouwen woningen, waar wellicht de
sturingsmogelijkheden groter zijn, maakt de Visie nog niet duidelijk welke prioríteiten
gesteld worden. De Visie onderscheidt vele doelgroepen en segmenten (senioren,
doorstromers, starters, goedkoop/duurder segment etc.) maar welke groepen hebben
nu prioriteit? Met begrip voor een na te streven "eindsituatie" op de lange termijn
kunnen we niet de ogen sluiten voor de woningbehoefte die zich nu en hier
manifesteert. Algemeen spreken we op dit moment over een crisis in de woningmarkt:
te weinig sociale huur, lange wachttijden, stijgende (en onbetaalbare) huurprijzen in
de vrije sector en onbetaalbare prijzen voor starters op de koopmarkt. Voegen we
hier nog aan toe het grote gebrek aan voldoende en fatsoenlijke woonruimte voor
(arbeids)migranten en de gemeente zietzich geconfronteerd met een omvangrijke
problematiek waarop uw Visie - naar ons oordeel- nog geen afdoende oplossing
biedt. ln zoverre spreken ons de ambities en intenties van uw Visie aan maar blijft het
geheel ook te veel in ambities en intenties steken. Wat is uw antwoord op de
problemen, zoals die zich in de huidige tijd op de woningmarkt in alle hevigheid
manifesteren? W menen dat de eerste jaren alle aandacht uit moet gaan naar de
meest urgente problemen op de woningmarkt.
Wij bepleiten met name méér aandacht voor de bouw van huur- en koopwoningen
voor starters en inbreidíng in bestaande wijken en buurten , zodatzij ook in staat
worden gesteld het sociale netwerk met en van bijvoorbeeld hun ouders te herstellen
en te verstevigen. Bij de verduuzaming van de bestaande voorraad hebben voor
ons, ter voorkoming van toenemende sociale problematiek, de woningen voor de
lagere en minima-inkomens prioriteit.

U schetst een demografische ontwikkeling, waarbij het aantal 75+-ers in 2O4O zal zijn
gegroeid van 4000 naar 7500. U constateert dat reeds nu een aantal wijken ten
opzichte van andere meer is "vergrijsd". U koppelt hier terecht de noodzaak aan om
woningen méér dan nu het geval is geschikt te maken voor het gewenste langer
thuiswonen. Een opgave die zich niet beperkt tot sec de woning, maar waarbij ook de
woonomgeving en het voozieningenniveau daarin het nodige comfort moeten
bieden. Naar de mening van de SAR ligt hier een enorme (ruimtelijke, sociale en
maatschappelijke) opgave, maar biedt uw Visie nog te weinig aanknopingspunten
voor een daadwerkelijke aanpak van de geschetste problemen W denken hierbij
aan gebouwde voorzieningen voor ontmoeting en wijk-en buurtactiviteiten maar ook
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verruiming van het momenteel stringente beleid omtrent woningaanpassingen voor
ouderen. Ook hier zou meer urgentie en concretisering uw visie verrijken.

7. De SAR constateert met instemming dat uw Visie ook ruimte maakt voor nieuwe
initiatieven voor de huisvesting van bijzondere woonvormen als Begeleid wonen,
Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen. Dat u voornemens bent hierover
met de andere regiogemeenten de verschillende behoeften in kaart te brengen
beoordelen wij positief. \Mj adviseren u in de Visie dan wel het
Uitvoeringsprogramma meer concrete handvatten te geven, b'tjvoorbeeld in een
prognose van de daadwerkelijke behoefte. Positief ervaren we het te lezen dat u
constateert dat tussen het (zolang mogelijk) "thuiswonen" en het "wonen in een
instelling" een groot gat is gevallen. Een gat dat basaal moet worden ingevuld door
het opplussen van wijken en buurten zodat ook voor ouderen voldoende
voozieningen aanwezig zijn voor ontmoeting en participatie in eigen omgeving.
Terecht constateert u ook de behoefte aan de realisering van nieuwe intramurale
voorzieningen. \Arrj stellen het op prijs dat u aangeeft hierover met de zorgaanbieders
in overleg te treden en zouden het toejuichen wanneer u juist op dit terrein ruimte
biedt voor kleinschalige nieuwe en innovatieve concepten.

Afgeleid hieraan vraagt ook de huisvesting van bijzondere doelgroepen in de meest
brede zin aandacht. Veelal zullen ook deze bijzondere groepen een beroep doen op
de sociale woningbouw. ln de nota geefi de gemeente aan te streven naar
differentiatie op wijkniveau en daarbinnen homogene buurten. B'rj inbreiding en
herstructurering wordt specifiek gekeken wat een goede toevoeging is van
woningtypen en prijsklassen.
Vergeten wordt dat bewoners van buurten en wijken alle belang hebben bij een
sociale leefomgeving. De huisvesting van bijzondere groepen kan een groot impact
hebben op de sociale structuur van een buurUwijk.
Het zou juist een venijking zíjn om de bewoners vooraf intensief te betrekken bij de
huisvesting van bijzondere doelgroepen, maar ook bij herstructurering en ínbreiding.
Hier zijn goede voorbeelden van in andere gemeenten in het land. Wij adviseren u
mede op basis hiervan meer uitwerking te geven van het betrekken van
buurtbewoners bij het opvangen van bijzondere doelgroepen in de wijk.

8. Wij zouden een lans willen breken voor de ruimte voor woningbouw "van onder op".
Waar het naar uw oordeel nodig is (ver)nieuwbouw in te passen in de bestaande
ruimtelijke en sociale context van wijken en buurten, zien wij in het verlengde hiervan
ook ruimte aanwezig voor participatieve processen, waarin burgers, corporaties of
andere samenwerkingsverbanden ideeën en mogelijkheden aanreiken voor gewenste
inbreidingen. Uw bereidheid om op dit punt een stimulerende en faciliterende rolte
spelen spreekt ons aan. Wj adviseren om in de visie uw kijk op de participatie van
bewoners en toekomstige bewoners meer aandacht te geven. De leefbaarheid wordt
uitgewerkt, maar het onderdeel participatie wordt niet belicht. Nagedacht moet
worden om de behoeften van de gemeenschappen in buurten en wijken te faciliteren.
Denk hierbij o.a. aan de l<waliteit van de leefomgeving, het welbevinden en de zorg
van mensen, de energievooziening.
Woningcorporaties zouden mede-initiatiefnemers kunnen worden op het gebied van
gebiedsontwikkeling, energieleveranciers en zorgaanbod in lichtere vorm. Wij
dringen er op aan hiermee (pro)actief om te gaan en dit thema in bijeenkomsten van
wijk- en buurtbewoners bespreekbaar te maken en burgerinitiatieven (al dan niet met
een PGB als financiering van de zorgcomponent) royaal tegemoet te treden. Als
voorbeeld hiervan willen we wijzen op de mogelijkheid van een woontoeslag voor de



gezamenlijke ruimte van een ouderinitiatief in een woonvoorziening voor hun
volwassen kinderen met een beperking, waar de zorg met een PGB wordt geregeld.

9. Uw Woonvisie is geschreven op de bestaande en toekomstige situatie van de lokale
omgeving. Niettemin is het algemeen bekend dat de Waalwijkse woningmarkt niet op
zich staat maar stevig interfereert met die van de buurgemeenten Loon op Zand en
Heusden. Uw visie weK nÍet de indruk dat veel beleidsmatige afstemming met
genoemde buurgemeenten heeft plaats gehad. Dit lijkt een gemiste kans en wij
adviseren u tenminste de uitvoeringsprogramma's met elkaar af te stemmen zodat
een zo samenhangend mogelijk resultaat kan worden bereikt. ln het bijzonder denken
wij hierbij aan de planning voor bijzondere (woon)vormen als Beschermd Wonen,
Begeleid wonen, Jeugdvoorzieningen e.d.

Tot slot.

Met bovenstaande reactie hebben wij op hoofdlijnen onze steun en instemming met
het in uw Visie neergeschreven beleid willen venroorden. Wij hebben - vanuit onze
taak als SAR- voor een aantalzaken bijzondere aandacht gevraagd. Wij hebben u
geadviseerd, in een complexe veelheid van doelen en ambities, méér urgentie en
prioritering aan te brengen. De actuele problematiek op de woningmarkt, vraagt om
keuzes: keuzes die wat ons betreft juist de meest loretsbare partijen op de
woningmarkt zicht op oplossingen gaan bieden.

Sociale Adviesraad Waalwijk


