
 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

 

In de afgelopen 4 jaar is er veel veranderd. De crisis is voorbij en de 

dynamiek op de woningmarkt is sterk veranderd. We hebben een 

omgevingsvisie The Next City vastgesteld en sinds 1 januari is er door de 

fusie van Haren, Ten Boer en Groningen een nieuwe gemeente ontstaan. 

Tevens ligt er een nieuw coalitieakkoord en hebben we een grotendeels 

nieuwe raad. 

 

Al deze ontwikkelingen zijn was ons betreft de aanleiding om te komen tot 

een nieuwe woonvisie. Basis voor de actualisatie zijn de drie woonvisies van 

de voormalige gemeenten. De geactualiseerde woonvisie dient hierna als 

basis voor het elk jaar op te stellen Meerjarenprogramma en de 

prestatieafspraken met de corporaties. We willen een beknopte woonvisie 

opstellen, die vooral ingaat op nieuwe ontwikkelingen.  

 

We willen de inwoners van Groningen en het vakpubliek actief betrekken bij 

het actualiseren van de woonvisie. We kiezen daarbij voor een 

oplossingsgerichte insteek. Het doel is om zoveel mogelijk concrete acties te 

benoemen op de nieuwe ontwikkelingen en veranderingen die we zien. 

 

Om uw raad zo vroeg mogelijk bij het proces te betrekken hebben we de 

belangrijkste uitganspunten voor de actualisatie van de woonvisie in 

bijgevoegde notitie weergegeven. De notitie gaat in op een aantal 

inhoudelijke thema’s en dilemma’s en geeft weer hoe we aankijken tegen het 

proces. 
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We vragen uw raad om uw wensen en bedenkingen bij deze uitgangspunten 

mee te geven zodat wij deze bij het vervolgproces van de actualisatie kunnen 

betrekken.  

 

Specifiek vragen wij u om in ieder geval in te gaan op de volgende vragen: 

1. Zijn er naast de genoemde thema’s in de notitie nog andere zaken 

waar we in de geactualiseerde woonvisie op in moeten gaan? 

2. Hoe kijkt u aan tegen de dilemma’s en vragen die in de notitie 

gemarkeerd staan aangegeven? 

3. Heeft u nog wensen met betrekking tot het te doorlopen proces om te 

komen tot de actualisatie? 

 

We gaan de reactie uit uw raad gebruiken als input voor de te actualiseren 

woonvisie. Na de zomer starten we het participatieproces met de inwoners 

van onze gemeente en de relevante partijen over de genoemde thema’s. We 

verwachten u de geactualiseerde woonvisie in het eerste kwartaal van 2020 

aan te kunnen bieden. 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

de burgemeester,     de secretaris, 

Peter den Oudsten     Diana Starmans 

 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 

 

 

 


