
 

 

 

 

VRAGEN WONEN 

 

In de Gelderlander van 11 januari 2022 heeft wethouder Klein de Jong uitspraken gedaan 

over de portefeuille wonen die bij LLB vraagtekens oproepen. Wij hebben daarom de 

volgende vragen aan het college: 

 

1. In het krantenartikel wordt gesteld dat in 21 van de 26 kernen concrete bouwplannen 

zouden zijn. Waarom hebben wij als Raad geen overzicht gehad van deze concrete 

bouwplannen?  

2. De portefeuillehouder stelt dat West Betuwe tot 2030 meer woningen mag bouwen 

van de provincie: in totaal 2600. Het aantal te bouwen woningen tot 2030 is 

opgenomen in de regionale woonagenda en in de woonvisie. Wat vinden de andere 

gemeenten in de regio van deze verruiming voor West Betuwe, mogen die ook meer 

bouwen en is de regionale woonagenda daarop aangepast? 

3. Als West Betuwe 2600 woningen mag bouwen tot 2030, waarom heeft West Betuwe 

dan niet meegedaan met de woningbouwimpuls van het Rijk? Culemborg en Tiel 

hebben dat wel succesvol gedaan. 

4. Waarom heeft de provincie Gelderland Tiel en Culemborg wel ondersteund bij de 

woningbouwimpuls en West Betuwe niet?  

5. Hoe kan het dat volgens de portefeuillehouder er allerlei bouwinitiatieven ontstaan 

terwijl volgens de woonvisie in de meeste kleine kernen maar 1 woning per jaar mag 

worden gebouwd volgens de behoefte? 

6. Waarom is er het afgelopen jaar niets gebeurd met de bouwplannen in Varik en 

Ophemert? Dat met het waterschap Rivierenland moet worden afgestemd is niet 

nieuw: dat was al voor de herindeling bekend. Wat zijn de kosten van de stilstand van 

deze bouwprojecten voor de gemeente? 

7. Volgens de portefeuillehouder gaat er in Beesd “echt” iets gebeuren. Beesd was toch 

aan de beurt? Waarom horen we er dan niets van en waar blijven de 150 woningen 

die aan Beesd zijn beloofd? 

8. Wat betekent de uitspraak van de portefeuillehouder dat alle dorpen en stadjes 

gelijkwaardig maar niet hetzelfde moeten worden  behandeld concreet voor onze 

inwoners? In hoeverre spreekt de portefeuillehouder zichzelf met deze uitspraak 

tegen, want hoe kunnen er met een behoefte van 1 woning per jaar (verschil in 

woningbehoefte)  tegelijkertijd overal bouwinitiatieven ontstaan? 

9. Waarom staan de dorpen Rhenoy, Hellouw, Neerijnen en Enspijk nog niet op de lijst 

en welke lijst wordt dan bedoeld? Van deze dorpen heeft alleen Enspijk al een 

kernagenda. Volgens die agenda van dit dorp is er wel behoefte aan woningbouw. 

Dat zal voor de andere dorpen niet anders zijn. 

10. Hoe kan het college de uitdagingen van toekomstige woningbouw aangaan als zij de 

huidige opgaven al niet aankan?  
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