
24 Bouwen in vertrouwen

6. 
Bouwen aan woonvoorraad
en woonklimaat

Wonen en werken zijn belangrijke onderwerpen in de gemeenteraad. Daarbij zijn voldoende woningen, kwalitatief 

goede woningen en een evenwichtig woningaanbod belangrijk: daardoor neemt het woongenot toe en wordt de 

gemeente aantrekkelijk voor inwoners. Er moet oog zijn voor de verhouding tussen huur- en koopwoningen en voor 

de verschillende prijsklassen van de koopwoningen. 

Het ruimtelijk beleid van de SGP is gebaseerd op Bijbels rentmeesterschap. Gezien de schaarse ruimte in Veenendaal 

moeten ook de inbreidingsmogelijkheden worden gebruikt. Verduurzaming en leefbaarheid zijn leidende principes. 

Ontwikkelingen moeten passen bij de identiteit van onze woonomgeving. 

Omgevingsvisie en Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet zal – na verschillende momenten van uitstel – in de komende periode ingaan. De 

afgelopen jaren hebben we – met veel belanghebbenden – gewerkt aan een lokale visie en wet- en regelgeving met 

betrekking tot de inrichting van de openbare ruimte. Waarbij initiatiefnemers meer ruimte en verantwoordelijkheid 

krijgen om draagvlak voor nieuwe bouwontwikkelingen te vinden. Bij grootschalige ontwikkelingen vindt de SGP 

regionale samenwerking een voorwaarde. Wij willen als rentmeesters altijd zuinig omgaan met de open ruimte.

Concreet:

- SGP: voor het versoepelen van de welstandseisen, zonder dat het belang van cultuurhistorische aspecten 

wordt aangetast.

- SGP: voor het vergroenen van Veenendaal. 
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- SGP: voor het koppelen van de uitbreiding van bedrijventerreinen aan revitalisering van bestaande terreinen.

- SGP: voor het blijvend voeren van het gesprek over dat wat qua inbreiding wel en niet gewenst is. Hierbij is de 

leefbaarheid voor alle Veenendalers een belangrijk uitgangspunt. 

- SGP: voor hoogbouw op enkele daarvoor geselecteerde en geschikte locaties. 

Volkshuisvesting

Er moet een goed evenwicht blijven bestaan om alle doelgroepen te kunnen laten wonen. Afstemming met de 

omliggende gemeenten is belangrijk. Demografische ontwikkelingen houden namelijk niet op bij de gemeentegrenzen. 

Diversiteit, bereikbaarheid en betaalbaarheid van woningen moeten in balans blijven. Ook nieuwe woonvormen 

verdienen de aandacht, omdat de woonwensen van inwoners veranderen. De bestaande koop- en huurwoningen 

moeten worden verduurzaamd. Nieuwe woningen moeten energieneutraal worden gebouwd. Leegstaande kantoren 

krijgen een herbestemming als woonruimtes voor bijvoorbeeld studenten, starters of statushouders.

Concreet:

- SGP: de gemeente zet zich in om zo veel als mogelijk in de woningbehoefte van de lokale bevolking te voorzien.

- SGP: voor concrete afspraken met woningcoöperaties over de beschikbaarheid van voldoende betaalbare 

huurwoningen.

- SGP: voor een aanpak om de bestaande koop- en huurwoningen duurzamer te maken.

- SGP: voor extra aandacht voor doelgroepen, zoals starters, senioren met laag inkomen en statushouders. 

Vanwege het enorme maatschappelijke belang wordt een masterplan opgesteld voor de komende jaren. Ook 

blijven startersleningen beschikbaar.

- SGP: voor zoveel mogelijk passende woonruimte voor statushouders, maar geen voorrangsstatus. 

- SGP: de ontwikkeling van mantelzorgwoningen wordt maximaal ondersteund en er is een redelijke toets op de 

zorgbehoefte van betrokkenen. 

- SGP: voor levensloopbestendig bouwen.

Verstedelijkingsstrategie in de regio

Er ligt een enorme opgave om de komende jaren duizenden huizen bij te bouwen, waarvan 40.000 in de regio 

Foodvalley. Ook in onze regio. Deze opgave pakken we op in de regio Arnhem – Nijmegen en Foodvalley. De SGP is van 

mening dat eerst binnenstedelijk gebouwd moet worden. Pas daarna kunnen woningen en bedrijfspanden gebouwd 

worden aan de randen van verstedelijkt gebied. In beide gevallen is zorg voor de ruimtelijke en landschappelijke 

kwaliteit van groot belang. De drie aangewezen sleutelgebieden waar fors gebouwd zal moeten worden, waarvan 

het zuidelijk deel van de regio Foodvalley er één is, vragen om een groene long: het Binnenveld. Bij alle bouwplannen 

is een integrale afweging vereist: het gaat over woningbouw, maar evengoed over economie, bereikbaarheid, 

verduurzaming, biodiversiteit, het tegengaan van hittestress, de infrastructuur en vele andere thema’s. 

Concreet:

- SGP: voor meer woningen in de regio Foodvalley, waarbij Veenendaal naar vermogen een bijdrage levert. Deze 

opgave wordt regionaal opgepakt. 

- SGP: voor een heldere rol van de gemeenteraad van Veenendaal in de totstandkoming en uitwerking van de 

Verstedelijkingsstrategie.  

- SGP: voor het ontwikkelen van wonen en werken in elkaars nabijheid. 

- SGP: voor het behoud van grote open ruimten in de Groene Metropool. 


