
 

Avond van de raad: Uitkomsten en opbrengsten bijeenkomst alternatieve en 

vernieuwende woonvormen donderdag 4 oktober, Cultuurhuis Doorn  

Op donderdag 4 oktober vond de informatieavond over alternatieve en vernieuwende woonvormen 

plaats. Het was een druk bezochte avond, waaruit bleek dat er onder onze inwoners niet alleen veel 

belangstelling is voor dit onderwerp, maar dat er ook veel initiatieven zijn met creatieve plannen of 

mooie ervaringen waar we van kunnen leren.  

Er waren twee redenen om deze avond te organiseren. In de eerste plaats zal de gemeenteraad van 

de Utrechtse Heuvelrug dit najaar de Woonvisie actualiseren. In dit document staat beschreven wat 

de gemeente vanuit haar rol gaat doen om de komende jaren te werken aan een gezonde 

woningmarkt, en wat de speerpunten zijn waar de nadruk op wordt gelegd.  

Daarnaast is in het raadsprogramma afgesproken dat we in de gemeente Utrechtse Heuvelrug op 

een creatieve manier op zoek willen naar mogelijkheden voor verschillende doelgroepen op onze 

woningmarkt. Om de variatie in het aanbod te verbeteren wil de raad beter kijken naar 

verschillende typen woningen, vernieuwende woonvormen en verduurzaming.  

Het doel van de informatieavond was om te verkennen hoe alternatieve en vernieuwende 

woonvormen kunnen bijdragen aan het verbeteren van de toegang tot, en doorstroming van de 

woningmarkt voor verschillende doelgroepen. Denk daarbij aan ouderen, starters, gezinnen met 

lage of middeninkomens, alleenstaanden of inwoners met een zorg- of ondersteuningsvraag.  

Dit hebben we op de pioniersmarkt met elkaar onderzocht. Daarbij hebben we ook gekeken wat er 

nodig is om deze woonvormen in onze gemeente te realiseren. Hieronder treffen jullie de resultaten 

van deze verkenning aan. Wil je contact opnemen met een van de pioniers dan kan dat ook. Een link 

naar een website of mailadres van hen staan aan het eind van het document.  

Fijn dat je erbij was, en veel leesplezier! 

Opbrengsten Pioniersmarkt ronde 1: van 21.00 – 21.30 uur. 

Hierbij de opbrengsten van de verschillende pionierstafels. Aan alle tafels stonden de volgende twee 

vragen centraal: 

1. Welke mogelijkheden biedt dit plan/initiatief om de toegang tot en doorstroom op de 

woningmarkt in de Utrechtse Heuvelrug te verbeteren voor verschillende doelgroepen?  

2. En wat is er nodig om deze woonvormen in onze gemeente te faciliteren? 

 

Tafel 1: Natuurverdubbelaars  



Vraag 1: 

- Zorg voor betaalbare sociale huurwoningen 

- Meer samenwerking tussen verschillende initiatieven 

- Zorg voor een betere doorstroom en bijpassende woningen, zodat mensen van een 

gezinswoning door kunnen stromen naar een kleinere woning.  

 

Vraag 2: 

- Aanpassing regelgeving, bijvoorbeeld regels over recreatiewoningen 

- Meer leeftijdsgebonden woningen 

- Quotum opnemen in bestemmingsplannen voor alternatieven woonvormen 

 

Tafel 2: Aanjaagteam CPO 

Vraag 1: 

- Meer bouwen “op maat” 

- Richt een Collectief opdrachtgeverschap op, mits er een groep is en grond beschikbaar is 

 

Vraag 2: 

- Er moet grond beschikbaar zijn 

- Er moet een groep mensen zijn die het op wil pakken 

- Garantstelling om de financiën te regelen 

- Tijd, gemiddeld 5 jaar 

- Gemeente kan afspraken maken met corporaties over verhuur 

- Initiatiefavond voor geïnteresseerden 

- Belang bij de gemeenteduidelijk maken zodat een effectief grondbeleid gevoerd kan worden 

 

Tafel 3: Mantelzorgwoningen  

Vraag 1: 

- Meer mensen op 1 perceel, wat woonruimte bespaart 

- Mensen die  in een mantelzorgwoning gaan wonen  laten vaak grotere huizen achter die 

vrijkomen 

Vraag 2: 

- Mantelzorgwoningen groter dan 150 m2 zijn niet vergunningsvrij. Dit zou omgezet moeten 

worden naar vergunningsvrij. 

- Aanpassing landelijk regelgeving, op dit moment kan pas een aanvraag gedaan worden als 

er een zware zorgvraag is, dit zou eerder mogelijk moeten zijn. 

- Mantelzorg veranderen in levensloop 

- Pilot project opstarten, dan is er een mogelijkheid om soepel met de regels om te gaan. 

- Juridisch kader wijzigen 



 

Tafel 4: CPO De Zonnespreng  

Vraag 1: 

- Grond tijdelijk beschikbaar stellen voor Tiny Housing op de grond van een bestaand project 

- Ingaan op individuele woonwensen en het samen doen. Dit is voor projectontwikkelaars niet 

interessant 

- Als je het als individu niet kan betalen, dan samen naar draagkracht betalen 

Vraag 2:  

- Bestemmingsplannen wijzigen, nu is er strak om gebouwen heen bestemd 

- Onafhankelijk adviseur die kan adviseren over juridische zaken, financiën, ecologisch. 

Zorgen dat hiervoor de expertise beschikbaar is. 

- Grond! 

- Positieve houding van de gemeente 

- Consistent beleid van de gemeente 

- Regelgeving versoepelen 

- Denken in intentie ipv in regels en bestemmingsplannen 

 

Tafel 5: Transformatie van oude gebouwen naar hippe appartementen  

Vraag 1:  

- Proactief zijn als initiatiefnemer en gemeente 

- Samenwerking 

- Hofjes!, zoals Valentijn, Park Seminarie 

 

Vraag 2: 

- Minder participatie! (van de omgeving) 

- Gemeente “moet” meewerken 

 

Tafel 6: Pioniers in de UH: Tiny Housing  

Vraag 1: 

- Mensen die een Tiny House willen laten ook een woning achter 

- Laagdrempelige toegang 

- Woningen verplaatsbaar maken 

 

Vraag 2: 

- Ruimte voor wisselende Tiny Housing 

- Flexibiliteit bestemmingsplannen 

- Particulier opdrachtgeverschap in plaats van een ontwikkelaar 



- Tiny Housing vergelijkbaar met recreatiewoningen 

- Voorkeur voor lokale huurders/kopers 

- Samenwerking met andere organisaties, zoals nutsbedrijven 

 

Tafel 7: Pioniers in de UH: Centraal Bouwen en Wonen Heuvelrug 

Vraag 1: 

- Mix van grotere en kleinere woningen in hof-verband, waaronder gelijkvloers 

- Mix van Jong en oud 

- Gemakkelijke doorstroming 

- Mix van huur en koop 

 

Vraag 2: 

- Grond (uitgifte niet via een tender, maar op andere wijze) 

- Stevige bewonersgroep 

- Deskundigheid (CBWH, bijvoorbeeld) 

- Vast contactpersoon van de gemeente 

 

Tafel 8: Pioniers in de UH: Knarrenhof  

Vraag 1:  

- Hofje oprichten 

- Mensen samenbrengen/faciliteren 

- Gemengde woningen koop/huur/sociale huur 

- Elkaar ondersteunen bij het ouder worden 

- Een minimaal percentage bewoners uit de eigen gemeente 

- Voor de doorstroming latenmensen een woning achter 

 

Vraag 2: 

- Een locatie 

- Betaalbare grondprijs, niet verkopen via een tender 

- In de woonvisie opnemen levensloopbestendig bouwen en wonen voor ouderen 

- Corporaties betrekken 

- Medewerking van de gemeente en de grondeigenaar 

- Minimale grond nodig: 4000 m2 voor grondgebonden bouw, 3000 m2 voor gestapelde bouw 

- Voorfinanciering tijdens de ontwikkeling 

 

 

 

Opbrengsten Pioniersmarkt ronde 2: van 21.30 – 22.00 uur  



 

Tafel 1: Natuurverdubbelaars 

Zie Opbrengsten eerste ronde 

  

Tafel 2: Aanjaagteam CPO 

Zie Opbrengsten eerste ronde 

 

Tafel 3: Levensloopbestendig (ver)bouwen 

Vraag 1: 

- De juiste woning op de juiste plaats 

- Doorstroom verbetert bij nieuwbouw  

- Splitsen van woningen bespaart woonruimte  

 

Vraag 2:  

- Er zijn nieuwe richtlijnen opgesteld op basis van ervaringsdeskundigen. Hoe richt ik mijn 

huis in, badkamer, keuken etc. Voor zowel nieuwbouw  als bestaande bouw.  

- Keurmerk voor levensloopbestendige woningen 

- Kangaroewoningen realiseren 

- Blijverslening (is er al maar er wordt weinig gebruik van gemaakt) 

- Samenwerking met andere partijen, zoals woningbouwcorporaties 

- Bewustwordingscampagne, zoals Huis op Maat 

- Mengvormen in wijken, deels levensloopbestendig, deels niet. 

- Meer mogelijkheden creëren voor kavelsplitsing 

 

Tafel 4: Umah-hai 

Vraag 1: 

- Niet iedereen wil alleen wonen. Zorg er voor dat mensen gemakkelijker ergens samen 

kunnen gaan wonen 

- Meebewegen met de behoefte van deelnemers 

 

Vraag 2: 

- Mogelijk maken om Tiny Houses te realiseren 

- Maak de criteria niet te streng bij nieuwe woningen (Als voorbeeld hoe het niet moet, de 

criteria die gesteld werden aan de rolstoelwoningen aan de Hoofdstraat. Deze waren zo 

streng dat er weinig mensen voor in aanmerking kwamen.) 

- Coulance 

- Medewerking woningcorporaties, bijvoorbeeld bij het bouwen van kleinere woningen 



- Meer beschikkingen op maat afgeven 

  

Tafel 5: Pioniers in de UH: Hof van Leersum 

Vraag 1: 

- Realiseren “kleinere” wooneenheden voor degene die kleiner willen wonen en nu te “groot” 

wonen. Hierdoor krijg je meer doorstroming. 

 

Vraag 2: 

- Locatie 

- Medewerking gemeente/politiek bij onder meer bestemmingsplannen 

- Samenwerken met de buurt   

 

Tafel 6: Pioniers in de UH: Samenwoonvorm koop en (sociale) huur 

Vraag 1: 

- Aantrekkelijk om te wonen voor jong en oud, zoals bijvoorbeeld in de gemeente Lent 

- Zorgen voor elkaar 

 

Vraag 2: 

- Ruimte voor sociale huur desnoods ten koste van de opbrengst 

- Bemiddeling bij financiering, geen projectontwikkelaar 

- Passende bestemmingsplan 

- Grond tegen een redelijke prijs 

- Expertise voor het proces en de continuïteit, zoals zorg 

  

Tafel 7: Pioniers in de UH: CPO Hof van Driebergen 

Vraag 1: 

- Burgerinitiatief, meer sociale cohesie 

- Wens het Hof van Driebergen is kleinere en goedkopere woningen in het CPO 

- Terug naar de “bedoeling”, gemeente moet de woonwens faciliteren.  

- Gemengd bouwen voor verschillende levensfases 

- CPO’s van bewoners houden vaker een hogere standaard van duurzaamheid aan, dat 

bereikt ook een ander doel van de gemeente dan het alleen realiseren van woningen 

Vraag 2: 

- Eén contactpersoon bij de gemeente per locatie 

- Niet alleen kijken naar de prijs die de gemeente krijgt voor de grond, maar ook naar de 

duurzame en sociale waarde van het project. 

- Creativiteit, ruimte om te schuiven ( geld, soorten woningen etc…) 

- Duidelijkheid over de prijs 



- Wonen verdient een holistische visie, die meer meeneemt dan alleen wonen, m2. 

- Nadenken over andere criteria in de gunning, dan allen wie biedt het meest. 

- “burger first” ipv “ontwikkelaar first” 

 

Contact met de Pioniers: 

Voor het geval u in contact wilt komen met één of meerdere pioniers kunt u via de onderstaande 

link hun website bezoeken, danwel hun mailadres vinden.  

- Natuurverdubbelaars  

- CPO Aanjaagteam  

- Mantelzorgwoningen: Manon Lammers van de gemeente Utrechtse Heuvelrug en Dik de 

Jongh  

- CPO De Zonnespreng  

- Transformatie van oude gebouwen naar hippe appartementen:  Rhenam wonen, 

Woningbouwvereniging Maarn en Heuvelrug Wonen  

- Tiny housing: Initiatiefgroep Tiny Housing Utrechtse Heuvelrug  

- Pioniers in de UH: Stichting Centraal Bouwen en Wonen Heuvelrug (tafel 7 ronde 1) 

- Pioniers in de UH: Knarrenhof  

- Levensloopbestendig (ver)bouwen:  Henny van de Ven gemeente Utrechtse Heuvelrug  

- Pioniers in de UH: Umah Hai 

- Pioniers in de UH: Hof van Leersum 

- Pioniers in de UH: Samenwoonvorm koop en (sociale) huur 

- Pioniers in de UH: Hof van Driebergen  

Vervolg: 

Via deze link kunt u het raadsvoorstel voor de Woonvisie 2018-2022 inzien. Dit raadsvoorstel wordt 

in de Beeldvorming behandeld op 18 en 29 oktober. U bent dan van harte welkom om de 

bijeenkomst bij te wonen en in te spreken of mee te praten. Indien u dit op de avond zelf doorgeven 

of van te voren mailen aan de griffie. 

Na de beeldvorming zal het voorstel in een oordeelvormende bespreking op  besproken worden. U 

hebt dan geen gelegenheid om mee te praten, maar u bent wel van harte welkom om de bijeenkomst 

bij te wonen. Na de oordeelvorming zal de raad een besluit nemen over het voorstel. Voor meer 

informatie over de behandeling van raadsvoorstellen door de raad kunt u op deze link klikken.  

http://www.natuurverdubbelaars.nl/
http://www.cpo-ateam.nl/
http://www.heuvelrug.nl/
mailto:dik.dejongh39@gmail.com
mailto:dik.dejongh39@gmail.com
http://www.zonnespreng.nl/Z40_CPO/index.php
https://www.rhenam.nl/
https://www.wbvmaarn.nl/
https://www.heuvelrugwonen.nl/
mailto:a.tubbing@planet.nl
http://cbwh.nl/
https://knarrenhof.nl/
https://www.heuvelrug.nl/
http://www.umah-hai.nl/
mailto:hofvanleersum@gmail.com
mailto:a-hijmans@kpnplanet.nl
https://www.hofvandriebergen.nl/
https://heuvelrug.notubiz.nl/modules/4/Raadsvoorstellen/469089
mailto:griffie@heuvelrug.nl
https://heuvelrug.notubiz.nl/document/6542036/2

