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UITNODIGING THEMARAAD 22 februari 2017  
 

 
22 februari 2017 

 
19:30 uur 

 
Uitnodiging themaraad "Werken aan een gezonde 
planvoorraad woningbouw" 
 
LET OP: deze themaraad vindt plaats in het 
sportcentrum! 

      
Portefeuillehouder : Wethouder van Meel Kenmerk : UIT-17-25776 

Auteur : W.L.J. Bijlmakers Datum : 18 januari 2017 

Doorkiesnr. : (0495) 677214    

Bijlagen : geen 

  
 

    

 
Aan de raad, 
 
Vragenhalfuur 
Hierbij nodigen wij u uit voor de themaraad op 22 februari 2017 inzake 'Werken aan een gezonde planvoorraad 
woningbouw’. Na opening door de voorzitter vindt er eerst een vragenhalfuur plaats waarin de aanwezigen in de 
gelegenheid worden gesteld om vragen te stellen. Deze vragen kunnen betrekking hebben op diverse 
onderwerpen, ook onderwerpen die niet de themaraad betreffen.  
 
Aanleiding themaraad 'Werken aan een gezonde planvoorraad woningbouw’ 
Eind 21014 heeft de gemeenteraad de Structuurvisie Wonen, Zorg & Woonomgeving vastgesteld. Een 
belangrijke opgave uit de visie is om het regionale overschot aan woningbouwplannen te reduceren. Iedere 
gemeente heeft hiervoor een taakstellende opdracht gekregen. We zijn hiermee aan de slag gegaan en hebben 
in eerste instantie z.g. ‘zachte’ plannen uit de voorraad gehaald. Dit zijn plannen waar nog geen 
bestemmingsplan voor is gemaakt of een overeenkomst voor is gesloten. Er kan relatief gemakkelijk afstand 
van worden gedaan. Om de taakstelling te halen is het echter nodig om nog meer plannen uit de voorraad te 
halen. Dit is ook nodig om ruimte te creëren voor nieuwe woningbouwplannen die goed aansluiten bij de 
(veranderende) vraag. 
 
Doel 
Het doel van de themaraad is uw raad te informeren over onze opdracht om te werken aan een gezonde 
planvoorraad woningbouw. En de wijze waarop wij denken dat we daar het beste invulling aan kunnen geven. 
We zullen ingaan op de keuzes die we daarvoor kunnen maken. 
 
Resultaat 
Na afloop van de themaraad bent u geïnformeerd over de stand van zaken rondom de planvoorraad voor 
woningbouw in Nederweert. Uw raad heeft inzicht in de manier waarop we de omvang van de planvoorraad in 
balans kunnen brengen met de behoefte en welke keuzes daarvoor nodig zijn. Een voorstel hierover leggen we 
op een later moment voor aan uw raad. 
 
Voorbereiding van de bijeenkomst 
De themaraad vereist geen voorbereiding. Het is niet nodig om vooraf stukken door te nemen.  
 
Concept-agenda 

1. Opening 
2. Vragen halfuur 
3. Presentatie over de opgave reduceren planvoorraad woningbouw (W. Bijlmakers en C. Damoiseaux) en 

korte toelichting op resultaten woningmarktonderzoek (G. Claessens). 
4. Mogelijkheid tot het stellen van vragen  
5. Vervolg en sluiting 
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Burgemeester en wethouders van Nederweert, 
De secretaris, De burgemeester, 
 
 
 
 
 
Drs. J.C.T. Bakens H.F.M. Evers 


