
UITNODIGING WOONTAFELS 

HALDERBERGE

Beste heer, mevrouw, 
 
De gemeente Halderberge is een woongemeente met een unieke diversiteit aan kernen. Wij vinden 
het belangrijk om dit zo te houden. We hebben dit vertaald in ons woonbeleid en dat beleid staat 
in de woonvisie 2016-2020. Wij willen dit  actualiseren en daar hebben we u voor nodig. We gaan 
daarvoor graag in gesprek met onze inwoners, ondernemers en partners met een relatie tot wonen 
in onze gemeente. 

Wij organiseren hiervoor een aantal digitale gesprekken die we woontafels noemen. 

WIJ NODIGEN U VAN HARTE UIT OM DEEL TE NEMEN AAN 1 OF MEERDERE TAFELS!
De centrale thema’s en daarbij horende vragen van de woontafels zijn:

• Woningbouwbehoefte: hoe zorgen we dat we bouwen voor de behoefte in Halderberge?

• Woningen verduurzamen en toekomstbestendig maken: welke trends en ontwikkelingen zijn er? 

• Wonen en zorg: mensen willen steeds vaker en langer zelfstandig blijven wonen. Wat is er nodig om dit ook in 

Halderberge mogelijk te maken? 

• Jong in Halderberge: Hoe spelen we in op de vragen van starters?

Ook zetten we in januari 2021 onder onze inwoners een digitale vragenlijst over dit onderwerp uit. 



WONINGBEHOEFTEPEILING
Voorgaande jaren is er voor de kernen  Bosschenhoofd, Hoeven, Oud Gastel, Oudenbosch en Stampersgat, een 

woningbehoeftepeiling uitgevoerd. Van Samenstichting tot ontwikkelaar en van zorgorganisatie tot woningcorpo-

ratie; u heeft meegepraat over de situatie op de woningmarkt in deze dorpen. U heeft destijds een waardevolle 

bijdrage geleverd. Graag gaan wij opnieuw met u als lokale partner in gesprek om samen een actueel inzicht te 

krijgen en te houden op de woningmarkt en in de woonwensen binnen onze gemeente.

DATA EN TIJDSTIPPEN

Woningbouwbehoefte: hoe zorgen we dat we 
bouwen voor de behoefte in Halderberge?

Wonen en zorg: mensen willen steeds vaker 
en langer zelfstandig blijven wonen. Wat is 
er nodig om dit ook in Halderberge mogelijk 
te maken? 

20 JANUARI: 19:30 – 21:00 26 JANUARI 15:00-16:30

Woningen verduurzamen en toekomst-
bestendig maken: trends en ontwikkelingen.

Jong in Halderberge: inspelen op de vragen 
van starters.

2 FEBRUARI: 19:30 – 21:00 3 FEBRUARI: 19:30 – 21:00

Graag horen wij uiterlijk 14 januari a.s. of u aansluit bij 1 of meerdere woontafels. U kunt dit doen door een 
email te sturen aan c.vandenheuvel@halderberge.nl onder vermelding van “woontafel”.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Normaal gesproken hadden we u graag uitgenodigd voor een fysieke bijeenkomst. De maatregelen tegen Corona 

beperken de mogelijkheden. Wij kiezen daarom voor een digitale bijeenkomst via MS Teams. Na aanmelding sturen 

wij u een link door, waarmee u kunt deelnemen. Tijdens de bijeenkomst kunt u een actieve inbreng leveren door in 

te loggen op een digitale werkomgeving. Maar dat leggen we later aan u uit.

Wilt u wel graag uw inbreng leveren, maar heeft u geen mogelijkheid om deel te nemen aan een digitale bijeen-

komst, laat ons dan weten. 

Indien u nog vragen heeft, horen wij dit uiteraard graag. Wij zien uit naar de bijeenkomsten en begroeten u graag 

bij de woontafel(s)!

Met hartelijke groeten, 
Chantal van den Heuvel, Anniek Schut en Mariska Vereecken (procesbegeleiders woonvisie Halderberge) 


