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OPROEP AAN INWONERS VAN STICHTSE VECHT 

ERVAART U KNELPUNTEN OP DE WONINGMARKT?  

HEEFT U WOONWENSEN? VERTEL HET! 
 

Wij vragen uw aandacht voor een probleem, waar veel mensen in onze gemeente 
mee te maken hebben of krijgen: hoe vind je – nu of straks – een passend, duurzaam 

en betaalbaar huis?  
 
De samenstelling van de inwoners in Stichtse Vecht verandert. Dit heeft invloed op de woningen die 
nodig zijn. De woningmarkt kampt met krapte, ook in Stichtse Vecht. Er zijn plannen en er wordt 
gebouwd. Maar is dat voldoende? Zijn dat de huizen die we nodig hebben?  

 
Samen zijn we sterk 

Als Seniorenraad Stichtse Vecht denken we dat als we nu niets doen, het woonprobleem in de 
toekomst alleen maar groter wordt. Bovendien geldt dat we alleen samen iets kunnen bereiken. 
Daarom verspreiden we deze oproep. In de eerste plaats onder de mensen en organisaties die onze 

nieuwsbrief lezen. Op basis van uw reacties, bekijken we welke stappen we verder kunnen zetten. 
  

Wij pleiten voor … 

• Woningen, betaalbaar voor alle inwoners. 

• Toekomstgericht en duurzaam bouwen. 

• Aantrekkelijke woonvormen die doorstroming op de woningmarkt bevorderen.  

Zodat er grotere (gezins)woningen beschikbaar komen.  

• Woon(zorg)vormen waar mensen samenwonen en naar elkaar om kunnen kijken. 

• Een groene en gezonde woonomgeving. 

 

Hierover hebben we een brief gestuurd naar de wethouder Wonen in Stichtse Vecht. Immers de 

gemeente heeft een sleutelrol. Onder meer door … 

• Open te staan voor wensen en initiatieven van eigen inwoners.  

• Een beroep te doen op expertise en deskundigheid van eigen inwoners. 

• Grondspeculatie tegen te gaan, want die drijft de prijzen op. 

• Eisen te stellen aan projectontwikkelaars, zodat er gevarieerd wordt gebouwd:  

woningen die Stichtse Vecht nodig heeft voor eigen inwoners en niet louter financieel 

gestuurd. 

• Te werken aan sociale kracht en verbinding in wijken en dorpen. Door te zorgen voor 

ontmoetingsruimtes en door bewonersactiviteiten aan te moedigen, waaronder omzien naar 

elkaar.  

http://www.seniorenraadsv.nl/
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Als antwoord vraagt de gemeente om te helpen bij het in kaart brengen van de woonbehoeften.  
 
Daarom hebben wij uw verhaal nodig!  
De grootste kans om iets constructiefs te bereiken hebben we als we het samen doen.  

Daarom vragen we u en andere inwoners in Stichtse Vecht om uw woonwensen en -knelpunten aan 
ons te vertellen. 
Door … 

1. Woonbehoeftes en -wensen te beschrijven.  

Wat is uw ideaal? Hoe en waar wilt u binnenkort of over 5, 10 of 25 jaar wonen?  

Zo specifiek mogelijk. Over huren en kopen, over groter of kleiner wonen.  

Wanneer, waar en waarom? 

2. Knelpunten die u ervaart als het om wonen gaat, door te geven.  

Een inwonend kind dat graag wil verhuizen, maar geen betaalbaar huis kan vinden? Op zoek 

naar een kleiner huis of appartement? Gescheiden maar geen passend onderdak?  

Waar loopt u tegen aan, als het om wonen in Stichtse Vecht gaat?  

Wat doen wij daarna? 

• We verzamelen en bundelen uw verhalen over woonwensen en -knelpunten.  

Op basis daarvan zetten we verdere stappen. 

• Want we hopen nog veel meer mensen te bereiken zodat we de ernstigste knelpunten en de 

belangrijkste woonwensen op een rijtje kunnen zetten. En voor kunnen leggen aan het 

college van burgemeester en wethouders en aan de politieke partijen die actief zijn in 

Stichtse Vecht.  

• Ondertussen bereiden we ook een bijeenkomst voor over Wonen in Stichtse Vecht. Daarin 

spelen de woonwensen, -behoeftes en -knelpunten – dus uw verhalen – een belangrijke rol. 

U bent daarbij van harte welkom. 

• Als u reageert, houden we u op de hoogte! 

Reageer snel, stel vragen, geef uw woonwensen door en benoem knelpunten.  

Wilt en kunt u ons helpen of heeft uw tips? Graag! 
U kunt ons – tot 15 januari 2022 – bereiken door een e-mail te sturen, te bellen (0346 794 049) of 
het reactieformulier in te vullen op de SRSV-website.  
 
En tot slot …  

Het zou fijn zijn als u deze oproep onder de aandacht wilt brengen van de mensen om u heen.  
 

Wij rekenen op u. Laat van u horen! 
 
Seniorenraad Stichtse Vecht 

Fred Berghout, Gisela Pel, Irmgard Michielsen,  
Aldert Nooitgedacht, Felice Postma en Gerda Mensink 
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