
 
Motie verbetering leefbaarheid en versnelling woningbouw 

De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam in vergadering bijeen op donderdag 11 november 2021,  

 

Constaterende dat:  

LEEFBAARHEID: 

 Bij opwarming van de aarde met 1,5 graad extreem weer het nieuwe normaal wordt met meer stortbuien, 

meer hittegolven, meer droogte, minder leefbaarheid en bouwen en bestraten daar haaks op staat. 

 Het richtgetal dat het Rijk in de Nota Ruimte aan gemeenten meegeeft voor nieuwbouwlocaties 75 m2 is. 

 Voor onze gezondheid openbare groengebieden binnen een afstand van 500 meter van de woning van 

belang zijn. 

 Recent Europees onderzoek een maximale afstand van 300 meter tot stedelijk groen met een minimale 

afmeting van 1 hectare adviseert.  

 Het RIVM en de GGD het bouwen van gevoelige bestemmingen op minder dan 100 meter van de snelweg 

sterk afraden. 

WONEN: 

 Er een grote vraag is naar (nieuwbouw) woningen in ons dorp en wij ver achterlopen op de prognose. 

 Volgens de programmabegroting 2022-2025 samen met de ‘Woningmakers’ aan nieuwe plannen wordt 

gewerkt om de woningbouwbehoefte van onze gemeente invulling te geven;  

 Door landelijke schaarste het ook moeilijk is om goed gekwalificeerd personeel te vinden voor de invulling 

van gemeentelijke beleidsfuncties, alsmede voor ondersteunende functies bij aannemers; 

 Vertraging nieuwbouw ontstaat doordat leveringen van bouwmaterialen langer op zich laat wachten, de 

prijzen omhoog zijn geschoten en sommige producten in Nederland nauwelijks meer beschikbaar zijn. 

 Bestaande koopwoningen 18,5 procent duurder zijn dan een jaar eerder en het aantal kopers afhaakt. 

 

Overwegende dat:  

 De leefbaarheid bij nieuwbouw bij deze klimaatverandering urgent is en zeker gesteld moet zijn. 

 Onze gemeente zich stevig in moet zetten om aan voornoemde normen van leefbaarheid te voldoen om 

bouwen en bestraten klimatologisch te compenseren. 

 Preventieve zorg ons speerpunt is en ziekten bij onze inwoners door onvoldoende leefbaarheid moeten 

voorkomen. 

 Onze gemeente zich inzet om minimaal voldoende huizen te bouwen voor de lokale behoefte;  

 Nieuwbouwwoningen en een inhaalslag goed zijn voor de doorstroming op de lokale woningmarkt;  

 De vraagprijzen van nieuwbouwwoningen van dien aard moeten zijn om realistisch te versnellen; 

 

Verzoekt het College van Burgemeester & Wethouders:  

- De gemeenteraad deze maand te informeren over de gemaakte afspraken en bereikte resultaten met 

betrekking tot verbetering van de leefbaarheid bij nieuwbouw en versnelling van woningbouw; 

- Begin volgend jaar te komen met een voorstel aan de gemeenteraad, met daarin maatregelen die leiden 

tot verbetering van de leefbaarheid bij nieuwbouw en versnelling van woningbouw.  

 

En gaat over tot de orde van de dag.  

 

Fractie PHILIPPO – Robert Philippo 


