
Bouwsteen Wonen en Woonomgeving 

Stellingen 
Wat vindt u van de ambitie? 
Wat moet er veranderen aan de huidige woningbouwplannen om te komen tot een 
toekomstbestendige woningvoorraad? 
Hoe moeten we onze dorpen en steden aanpassen om de vraagstukken van de toekomst 
(klimaatadaptatie, veranderende demografische samenstelling, gezondheid, veiligheid, etc.) te 
kunnen beantwoorden? 
 
Opmerkingen/ Aanvullingen 
24 oktober: 

 Stedelijk groen 

 Preventie van verstening door groen en water 

 Strategie ontwikkelen over vernieuwen van de verouderde woningvoorraad. 

 Andere concepten ontwikkelen gericht op deeleconomie. 

 Milieu beter integreren in bouwsteen. Wil best meedenken voor het vervolg (S. Riemens) 

 Milieu / Gezondheid van en op locatie ontbreekt. 

 Gezond gedrag is één, maar gezonde woning is ook belangrijk (o.a. geluid wegen en bedrijven). 

 Hoe de particuliere woningeigenaar zover te krijgen om zijn/haar woning aan te pakken? 

 Bij natuurinclusief bouwen ook natuurinclusief renoveren en beheer van alle groen door 
gemeenten. Denk ook aan terreinen zorgcentra. 

 Ik mis de kwaliteiten van het wonen in Zeeland in de huidige situatie. 

 Blijf kansen bieden aan ontwikkelingen. Vanuit kwaliteit dient er gebouwd te blijven worden. 
Rekeninghoudend met bestaande voorraad. In behoefte blijven voldoen. 

 Aan welke woningen is behoefte? Zorg voor actuele data en ontsluit die. 

 Bestaande woningen aanpassen, verbouwen of upgraden zoveel mogelijk. Liever dan slopen 
en/of stad volbouwen met nieuwe woningen / panden. 

 Dilemma: appartementen. Bij voorzieningen (in centrum) moeilijk te realiseren dor dure grond 
(sloop bestaand) en hoge bouwkosten. Maakt kwalitatief appartement (>80m2) onbetaalbaar. 

 Bij kwetsbare groepen opnemen: mogelijkheden stralingsgevoeligen te faciliteren door 
technische oplossingen (afscherming), financieringsmogelijkheden en WMO-gelden 
beschikbaar stellen. 

 Provincie neem regie. Initiatief samen met bedrijfsleven en gemeenten. Taskforce: sloop 
omzetten in levensloopbestendig (regels flexibeler). 

 Woonomgeving: waarom zijn onze steden en dorpen zo ‘niet groen’ vergeleken met andere 
landen? Bomen en Parken. Koppeling met bouwsteen gezondheid / leefbaarheid. 

 Openbare ruimte in het algemeen vergroenen en ook particuliere tuinen. 

 Verbeteren bestaande woonomgeving.  

 Dilemma: Stedelijk gebied vergroenen en bouwen aan de randen of verdichten in steden om 
aansluiting landelijk gebied open te houden? 

 Stedelijk groen ook van belang! Niet alles verstenen. 

 Onderzoek naar woningbehoeften per doelgroep, per provincie en per gemeente/gebied. 
Ouderen, kwetsbaren, GGZ. 

 Laagfrequent geluid in woonomgeving dient te worden voorkomen. 

 Oplossing voor slechte woningen. Arbeidsmigranten / recreatie en daarna verplicht slopen? 

 Sloopambitie realistisch? Kapitaalvernietiging. Eerst zal waarde flink moeten dalen. 

 Mensen laten wonen waar ze werken of toch binnen bestaand stedelijk gebied. Zorg voor 
vraag aan mobiliteit. 

 Kijk bij bouwen woning naar totale levensloop. Bijv. warmtepomp duurder aan het begin, later 
goedkoper in het gebruik. 

 Staat vereveningsbijdrage in verhouding tot sloopkosten en aankoop. ‘Handel in bouwtitels’. 



 Effect smart mobility op openbaar gebied en woonomgeving. 

 Elektriciteitsnet in Zeeland moet verzwaard worden i.vm. de toekomst van de RES. 

 Milieu irt woonomgeving toevoegen in ambitie (geluid / EV / Lucht) 

 Ambities: het bereiken lukt niet alleen door het formuleren daarvan. Elke ambitie wordt alleen 
realiteit als er een haalbare route is erheen. Neem route standaard op. Bouw in houdbare 
afstemming tussen markt en overheid in! 

 
31 oktober: 

 Maatwerk aanbieden voor eigenaren sloopwoningen (agrarische adviescommissie) 

 Goede woningen zijn belangrijke vestigingsplaatsfactor voor nieuwe inwoners 

 Ik mis in de bouwsteen: de leefbaarheid/voorzieningenniveau als onderdeel van de 
woonomgeving 

 Meer flexibiliteit in woningbouwbeleid Provincie vwb ontwikkelingen vraagzijde 

 Rol provincie is info/onderzoek naar woonbehoefte continue info verstrekken en hier plannen 
op toetsen/ naast leggen.  

 Woonbehoefteonderzoek koppelen aan de demografische ontwikkeling en monitoring 

 Ontwikkelingcooperatie tbv vernieuwbouw 

 Well-being economy ipv economisch-financieel beleid 

 Flexibilteit inbouwen bij woningmarktprognoses voor trends/ onvoorziene ontwikkelingen 

 Gebruik de huidige energierekening voor verduurzaming van de woningvoorraad 

 Nieuwe woonvormen zoals bijv Knarrehof faciliteren 

 Vooral bouwen voor de middengroepinkomens 

 Regelgeving zodanig maken dat doorstroming kan 

 Niet alles aan de markt overlaten 

 Niet meer bouwen op grote kavels 

 Bouwen op kleine kernen naar behoefte 

 Inbreiding, sloop en nieuwbouw koppelen en collectief 
Zorg ervoor dat zeeland aantrekkelijk blijft voor bedrijven en mensen van elders 

 Bouwsteen is op dit moment veel analyse, veelal vanuit bedreigingen en risico’s. Een hoge 
ambitie voor 2040. Maar bij de rol van de provincie blijft het steken in wat wollige zinnen, 
maak dit meer concreet en verbind met de € 

 Doorstroming maken selectief bouwen voor doelgroepen( vergrijzende mensen) 

 Mobiliteit is onderdeel van wonen 

 Doorstroming % voorstellen daarbij een keten maken 
 
Wat moet er veranderen aan de huidige woningbouwplannen om te komen tot een 
toekomstbestendige woningvoorraad? 

 Slimmer bouwen woningen die met kleine aanpassing groter of kleiner gemaakt kunnen 
worden 

 Slopen moet geen doel op zich zijn maar een middel om…… welke overheidsdoelen bereiken? 
 
Hoe moeten we onze dorpen en steden aanpassen om de vraagstukken van de toekomst 
(klimaatadaptatie, veranderende demografische samenstelling, gezondheid, veiligheid, etc.) te 
kunnen beantwoorden? 

 Sta wonen boven nieuwe winkels in kernen toe: Haamstede en Scharendijke 

 Rekening houden met vestiging vanuit drukbevolkte gebieden 

 Stimuleren nieuwe woonconcepten (hofjes, tinyhouses) 

 Stimulering van nieuwe innovatieve/ creatieve duurzame oplossingen is zodat er ruimte is 
boven de belemmerende (harde) plancapaciteit 

 


