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Q21 Passende en betaalbare woningen voldoende beschikbaar (pag. 56
e.v.)Mate waarin inwoners passend en betaalbaar kunnen wonen. Balans
tussen vraag en aanbod van huur- en koopwoningen, zodat een passende

en betaalbare woning voor iedereen beschikbaar is. Rekening houdend
met de demografische ontwikkeling maar ook met andere

samenlevingsvormen. Dit binnen de sociale structuren van de
gemeenschap gecombineerd met een goede bereikbaarheid en voldoende
voorzieningen op korte afstand. En een directe leefomgeving die uitnodigt

tot het aangaan van sociale verbindingen.
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# WAT ZIJN UW IDEEËN VOOR VERBETERING VOOR DIT THEMA? DATE

1 ondersteuning bij buurtverbinding. Ik zou best voor iemand kunnen zorgen die bij mij op
loopafstand woont, bijvoorbeeld.

3/13/2022 12:08 PM

2 Er staan enorme bedrijfspanden al vele jaren leeg. Waarom worden daar geen woningen in
gemaakt? Voor veel ouderen die in grote huizen wonen met een tuin zouden kleinere woningen
gebouwd kunnen worden met een kleine tuin.

3/12/2022 12:04 PM

3 Tijd voor minder macht van de projectontwikkelaars zou ik zeggen 3/11/2022 5:14 PM

4 Meer grond reserveren voor betaalbare starterswoningen. Doorstroom stimuleren. 3/11/2022 4:26 PM

5 Onvoldoende betaalbare huisvesting. Oude bedrijfspanden benutten 3/11/2022 11:27 AM

6 Hier heb ik geen zicht op en geen oordeel over. 3/10/2022 2:21 PM

7 Bij woningprojecten nadruk op de kansarmen die nu moeilijk een huis krijgen. 3/10/2022 11:45 AM

8 De jongeren (oa mijn kinderen) vluchten Woerden uit omdat er geen betaalbare
starterswoningen zijn.

3/9/2022 7:31 PM

9 De laatste tijd lijkt er weer meer aandacht voor te komen. Dit is voor mij naast duurzaamheid
het belangrijkste thema op dit moment. Niet te veel praten, niet te veel klagen, niet te veel
wikken en wegen, maar DOEN!

3/9/2022 12:38 PM

10 Splitsen, erfdelen, herbestemmen, kleiner veeel kleiner bouwen 3/8/2022 10:31 PM

11 Bouwen is hot item, maar er wordt verzuimd te kijken naar de impact op de bestaande
bewoners. Deze moeten veel slikken en accepteren Suggesties: . Er moeten keuzes gemaakt
durven worden (is Woerden hoofdstad Groen Hart of wil Woerden de landelijke provinciale
overheden pleasen door maar te blijven bouwen.) . beter luisteren naar bewoners en hun ideeën
en deze terug laten komen in plannen

3/8/2022 9:37 PM

12 Een grotere inspanning is nodig plus ‘verkoop aan de burger’ moet echt op worden ingezet 3/8/2022 11:12 AM

13 Ga creatief om met het oplossen van dit urgente probleem. Denk buiten gebaande paden.
Bouw oplossingen voor korte, middellange- en lange termijn. Tiny houses, containerwoningen,
transformatie kantoorpanden, transformatie boerderijen, splitsen van (grotere)
eengezinswoningen (per verdieping), wonen toestaan bij werklocatie etc.

3/7/2022 4:40 PM

14 Starters woning regeling dmv aanschafprijs laag door bouwen op erfpachtgrond 3/7/2022 4:27 PM

15 Stop met bouwen naar de vraag. Onderzoek de werkelijke behoefte! Bedenk wat nu bouwen
voor de toekomst betekend. Als er bv in harmelen aan de vraag voldaan zou worden neemt het
inwoneraantal toe en heb je over een paar jaar nog meer vraag naar woningen enz. enz. Stop
met dit denken in groei. Met het verdwijnen van de zo genaamde bejaarden tehuizen is er een
rem gekomen op doorstroming mensen moeten thuis blijven wonen. Kleinschalige
woongemeenschappen zoals bv het thuishuis kan de druk verminderen. Regelgeving zou
daarvoor aangepast moeten worden. Als je toch wilt gaan bouwen voor de zgn vraag dan zal
hoogbouw een oplossing kunnen zijn.

3/7/2022 1:40 PM

16 Er zijn flats afgebroken in het schilderkwartier, en lager herbouwt ! Dat was onnodig. Een extra
3e laag had de woningnood verbetert met relatief betaalbare woningen !

3/6/2022 1:41 PM

17 Veel te langdurige procedures. Alle ruimtes benutten. Niet in het goud van woerden 3/6/2022 9:56 AM

18 Tiny Houses. Gebruik van vrijkomende boerenerven. Groen en sociale 'woongroepen. Meerdere
vliegen in 1 klap

3/5/2022 12:42 PM

19 Meer woningen voor startende jongeren bouwen. Startersleningen en starterssubsidies 3/5/2022 10:19 AM

20 Meer creativiteit zorgt ook meer huisvesting 3/4/2022 7:10 PM
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21 Meer alternatieve groeimogelijkheden onderzoeken en invoeren 3/4/2022 1:08 PM

22 Gelukkig heeft Woerden nog ruimte om te bouwen 3/4/2022 10:59 AM

23 Regionaal verdient aandacht 3/4/2022 10:37 AM

24 Hoogwaardig bouwen, meer directie vanuit overheid over locatie maar huizenmarkt aan
vraag/aanbod overlaten.

3/4/2022 9:16 AM

25 Meer woningen voor gepensioneerden of woonvormen op deze manier doorstroming. En
starterswoningen. Nu alleen dure middenklas woningen

3/4/2022 8:42 AM

26 Er zijn sowieso te weinig betaalbare woningen. Zorg voor extra senioren appartementen op
rustige en groene plekken.

3/3/2022 8:21 PM

27 Gemeente is geen ontwikkelaar. Ze moeten vergunningen afgeven en geen geld verdienen aan
de handel in grond. Dit is een belangrijk deel van een nieuwbouwwoning

3/3/2022 7:54 PM

28 Gemeente neemt te weinig voortouw en laat dingen gebeuren. Te weinig aandacht voor lokale
behoeften. Huizen verdwijnen naar buitenpoorters.

3/3/2022 5:27 PM

29 Mogelijkheden voor starters zijn veel te beperkt 3/3/2022 5:20 PM

30 Zorg voor meer passende woningen 3/3/2022 11:08 AM

31 Maak me zorgen over de vraag; kunnen mijn kinderen hier wel wonen? Moeten mijn ouders in
een groot huis blijven wonen omdat er gebrek is aan seniorenwoningen. Sociale huurwoningen
zijn ok, maar niet te veel, zorgt ook weer voor andere problematiek. Scheiden betekend niet
dat dat je voorrang moet krijgen. Starters, jeugd en ouderen worden te weinig
vertegenwoordigd.

3/1/2022 10:49 AM

32 Meer kleinere en betaalbare woningen voor ouderen en jongeren zodat ook gezinnen kunnen
doorstromen.

2/27/2022 10:24 PM


