
Wonen in Oudewater en Kerkwetering in de toekomst!

Donderdag 27 januari is er weer een raadsvergadering waar de raad een besluit neemt over het 
beschikbaar stellen van een krediet voor de voorbereidingen van de bouwlocatie Kerkwetering. 
De verschillende fracties laten in deze rubriek hun licht schijnen over bouwmogelijkheden in het 
algemeen en het beschikbaar hebben van woningen: 



krijgen.

Het CDA zal ook 
aangeven dat het 
een bouwlocatie 
voor onze eigen 
inwoners moet 
worden. In de 
communicatie 
over de plannen 
blijft dit veel te 
vrijblijvend. Wij 
willen dat invulling 
gegeven wordt 
aan de CDA-motie 
die in december 
door de raad is 
aangenomen. Het 
huidige college 
was daar nog niet 
enthousiast over 
maar het CDA wil 
dat we betaalbare 
woningen met 
zelfbewonings-
plicht realiseren 
voor onze 
inwoners en dat 
geldt ook voor de 
Kerkwetering.

gaan we de 
komende jaren 
gefaseerd deze 
nieuwe wijk laten 
opbloeien. Maar er 
is meer nodig. 
 
Kopers moeten in 
een nieuwbouw-
woning gaan wone
n en mogen deze 
niet op korte 
termijn verkopen. 
Wij zijn ook 
voor opkoop-
bescherming 
zodat woningen 
niet zomaar 
opgekocht kunnen 
worden voor 
verhuur en willen 
we verkamering 
inperken. Het 
college maakt 
momenteel het 
nodige papierwerk 
hiervoor in orde en 
we gaan deze 
mogelijkheid 
toepassen op 
Kerkwetering.  
Meer woningen 
maken Oudewater 
de vesting van de 
toekomst

huidige en 
toekomstige 
bewoners over de 
vraag wáár er 
gebouwd gaat 
worden en vooral 
ook wát. En regie 
van de gemeente 
om dat ook 
daadwerkelijk te 
realiseren. Met 
grondaankopen 
kan de gemeente 
bij het beschikbaar 
stellen van 
bouwgrond regels 
opleggen als 
zelfbewoningsplic
ht en anti-
speculatiebeding. 

Er kan een goede 
verdeling gemaakt 
worden tussen 
huur/koop en 
sociaal/vrije 
sector. En door 
het bouwtempo te 
bepalen wordt zo 
goed mogelijk 
aangesloten op de 
Oudewaterse 
behoefte.

voorstander van 
innovatieve 
woonvormen. In 
2017 stelden wij 
voor om Tiny 
Houses in 
Oudewater te 
plaatsen. Ieder 
initiatief daarvoor 
juichen wij toe! 

Op de nieuwe 
locatie Kerk-
wetering, als het 
zwembad is 
verplaatst, op 
Statenland, 
kunnen veel 
sociale huur-, 
goedkope en 
betaalbare 
koopwoningen 
komen. Voor de 
doorstroom ook 
gelijkvloerse 
appartementen. 
En uiteraard zijn 
wij voorstander 
van zelfbewo-
ningsplicht en 
opkoopbescherm-
ing. Huizen zijn 
om in te wonen, 
niet om mee te 
speculeren. 

woningnood op? 
Als we op de 
huidige voet 
doorgaan niet. 
Dan blijft er een 
tekort aan 
betaalbare 
woningen voor 
starters, jonge 
gezinnen en 
woningen met 
zorg voor onze 
ouderen. Dus 
stoppen met 
bouwen van dure 
koopwoningen 
door project-
ontwikkelaars en 
her en der een 
paar huur-
woningen en tiny 
houses voor de 
Bühne. Ook op 
Westerwal en 
Statenland. 
Hoogste tijd voor 
een zorgvuldig 
huisvestingsbeleid 
dat aansluit op de 
plaatselijke 
woningbehoefte. 
Peperdure 
koopwoningen 
hebben we 
voorlopig genoeg!


