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 Sociale woningbouw op Terrein van Egmond ? 
 
In onze Nieuwsbrief nr. 19 hebben wij u verteld dat de gemeente zoekt naar locaties voor 
extra sociale woningbouw. Die zijn nodig omdat ook onze gemeente de opdracht heeft 
statushouders te huisvesten. Inmiddels heeft het zoekproces zeven mogelijke locaties 
opgeleverd, waaronder het Terrein van Egmond. 
 
In Nieuwsbrief nr. 18 hebt u kunnen lezen welke randvoorwaarden wij graag vervuld zien bij 
het huisvesten van statushouders. In het bijzonder hebben wij aangegeven dat het clusteren 
van grote groepen statushouders op één locatie ons niet wenselijk voorkomt. 
 
De dorpsraad heeft hierover binnenkort een gesprek met wethouder Henk Hoek. Daarbij 
zullen wij natuurlijk ook de conclusies van de werkgroep Van Egmond ter tafel brengen om te 
bespreken in hoeverre daarmee rekening kan worden gehouden. Zodra wij horen hoe een en 
ander verder gaat zullen wij u daarover berichten. 
 
Een definitief besluit over de locaties wordt op korte termijn door het gemeentebestuur 
genomen. 
 
Hieronder geven wij de mededeling uit de gemeentelijke website. 
 

 

Informatiemarkt 9 februari: Bouw extra sociale huurwoningen 

Op 9 februari is er in het gemeentehuis een informatiemarkt voor inwoners over de bouw 
van extra sociale huurwoningen. Tussen 19.30 en 21.30 uur kunt u bij diverse stands 
informatie ophalen over onder andere de beoogde woningbouwlocaties en plan van aanpak. 
De markt is in het gemeentehuis, Westeinde 1 in Roelofarendsveen. 

Woningbouwlocaties 

Een werkgroep heeft mogelijke woningbouwlocaties in kaart gebracht. Deze locaties worden 
onderzocht, het kan dus zijn dat er nog locaties afvallen. Tot nu toe gaat het om: 

 Hoogmade - nabij Hoogmadese Wetering 
 Leimuiden - Terrein Connexxion en Beukenlaan IV 
 Nieuwe Wetering - nabij Regenboogweg 
 Roelofarendsveen - Kerkweg nabij Brede School 
 Oude Wetering - Saskia van Uylenburch nabij Oud Alkemade 
 Woubrugge - Locatie Van Egmond 
 Rijpwetering- Buitenweg nabij eerste veld ROAC 

Besluitvorming over deze locaties moet nog plaatsvinden. 
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Meer huurwoningen voor regulier woningzoekenden 

In overleg met diverse partijen heeft de gemeente een voorgenomen besluit genomen om 
extra sociale huurwoningen te realiseren voor regulier woningzoekenden. De bouw is nodig 
om de toenemende druk op de woningmarkt te kunnen opvangen. De extra druk ontstaat dit 
jaar voornamelijk door de opdracht om versneld statushouders te huisvesten. Met de 
gemeente Nieuwkoop en gemeente Alphen aan den Rijn bekijken we daarnaast op welke 
manier er in de Rijnstreek samen kan worden opgetrokken. 

Huisvesting statushouders 

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers heeft alle Nederlandse gemeenten gevraagd om 
versneld statushouders te huisvesten. Hiermee hopen zij plek vrij te maken in de overvolle 
asielzoekerscentra zodat crisisnoodopvanglocaties voor vluchtelingen niet meer nodig zijn. 

Tot nu toe moet de gemeente Kaag en Braassem 71 statushouders huisvesten, ten opzichte 
van 45 in 2015. Net als in de voorgaande jaren worden de statushouders gehuisvest in 

woningen verdeeld over de hele gemeente. 
 

Vragen? Kom naar de informatiemarkt of 
kijk of uw vraag tussen de veelgestelde vragen  staat. 

 

 
 

 Inloopspreekuur 
 
U bent welkom op ons inloopspreekuur: op de derde donderdag van elke maand (18 
februari) van 10.00 tot 11.30 uur in Kinderopvang Snoopy en op de eerste maandag van elke 
maand (1 februari) van 19.30 tot 20.30 uur in Die Twee.  
U kunt ons ook mailen op info@dorpsraadwoubrugge.nl 
 

 

http://www.kaagenbraassem.nl/wonen-en-leven/vluchtelingen_44550?pk_campaign=Redirects&pk_kwd=vluchtelingen
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