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Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist 

 

Juli 2018 

 

 

Groen Wonen Vlist bouwt 14 duurzame huurwoningen in Stolwijk 

 

In opdracht van woningbouwvereniging Groen Wonen Vlist is Bouwbedrijf 

Roosdom Tijhuis onlangs gestart met de bouw van 14 eengezinswoningen in 

de wijk Bovenkerk te Stolwijk. 

 

De 14 duurzame woningen worden gerealiseerd in een gasloze nul-op-de-

meter uitvoering. Dit wil zeggen dat er door slim gebruik te maken van 

energiebesparende en energieopwekkende voorzieningen het netto 

energiegebruik tot nul wordt gereduceerd. 

 

Om 11.30 uur werden de gasten welkom 

geheten door Martin Compagne, directeur 

Roosdom Tijhuis. Ook het bestuur van 

Huurdersbelang HSV was hierbij aanwezig. 

 

Na de opening moesten de helmen op vanwege de 

veiligheid en werd er druk gepast uiteindelijk had 

iedereen een juiste helm en er was zelfs aan de dames 

gedacht met een zuurstokroze helm  

 

 

 

 

 

 

 

Harro Janssen, voorzitter van de 

Raad van Commissarissen van 

Groen Wonen Vlist nam plaats in de 

hijskraan en wethouder Leon de 

Wit deed zijn best om de vloerplaat van 

een beganegrondvloer vakkundig op de 

juiste plaats te leggen en zoals u ziet dat 

is gelukt. En de directeur van Groen 

Wonen Vlist  keek op een afstand lachend toe.  
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De wethouder feliciteerde Groen Wonen Vlist 

met het feit dat dit het eerste bouwproject 

binnen de Krimpenerwaard is waarbij 

gasloos wordt gebouwd.  

De woningen zullen tegen een aantrekkelijke 

huurprijs krijgen verhuurd worden die in 

ieder geval onder de eerste aftoppingsgrens 

blijft. Huurdersbelang zal er sterk op 

aandringen deze huren niet hoger te stellen dan €597,30. De woningen 

worden naar verwachting eind 2018 opgeleverd. 

 

Ook refereerde hij nog aan de afspraken uit het coalitie akkoord waarin is 

afgesproken is dat er minimaal 200 woningen in de Krimpenerwaard 

gebouwd moeten worden 

 

Jacques Reniers vertelde dat in eerste instantie deze woningen gebouwd 

zouden worden voor de opvang van statushouders. Dat ging ten kosten van 

woningzoekenden in onze gemeente. 

De gemeente heeft toen goedgevonden om als compensatie in Bovenkerk 

eengezinds woningen te bouwen. In eerste instantie wilden zij daar weer 

appartementen. Het alternatief voor aardgas is waterstofgas, dit is 

misschien voor een volgende wijk die gebouwd gaat worden. 

 

Woningen voor notoire overlastgevers 

 

Als eerste in de Goudse regio, krijgt de 

Krimpenerwaard woningen voor notoire 

overlastgevers, vaak ‘asowoningen’ genoemd. 

De bedoeling is dat de twee prefabwoningen in 

het najaar worden geplaatst, in Bergambacht. 

Andere gemeenten onderzoeken nog of ze deze 

bewoonbare containers eveneens gaat 

neerzetten. 

 

Het concept heet ‘skaeve huse’, Deens voor rare huizen, dat onder meer al 

in Rotterdam is toegepast. De kleine bewoonbare containers (circa 45 

vierkante meter) zijn bedoeld voor mensen die niet zelfstandig of in 

groepsverband in gewone buurten en wijken kunnen wonen, maar ook niet 

thuishoren in een zorginstelling. 

 

Volgens het college van b en w van Krimpenerwaard is een kavel ten 

zuidwesten van het afvalbrengstation aan de Veerweg in Bergambacht de 

meest geschikte plek voor de ‘asowoningen’. In totaal zijn 21 locaties 

bekeken. De locatie, eigendom van de gemeente, ligt op afdoende afstand 
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van de dichtstbijzijnde kinderopvang en woningen (100 en 50 meter), en 

scholen, zorginstellingen en sportvelden (minimaal 200 meter). Winkels en 

het openbaar vervoer bevinden zich op loop- of fietsafstand. 

 

Proef 

Krimpenerwaard spreekt van een proef. Voor het plaatsen van de tijdelijke 

woonunits heeft de gemeente zelf een omgevingsvergunning nodig. Als later 

blijkt dat het nodig en mogelijk is om de woningen langer dan tien jaar te 

laten staan, moet het bestemmingsplan worden aangepast. QuaWonen, de 

woningcorporatie voor de Krimpenerwaard, gaat de zogenoemde ‘skaeve 

huse’ bouwen en treedt op als verhuurder. De Federatie van 

Woningcorporaties draagt de kosten van plaatsing en beheer. 

 

In de ‘asowoningen’ komen geen gezinnen te 

wonen. De beoogde bewoners zijn alleenstaande 

mannen tussen de 40 en 60 jaar. Met hen worden 

afspraken gemaakt over wat wel en niet is 

toegestaan. Zij krijgen een huurcontract met de 

verplichtingen om zorg en begeleiding te accepteren. Het idee is dat de 

mannen beter aarden in een rustige omgeving met weinig prikkels en op 

termijn terugkeren naar een normale woonsituatie. 

In een reactie stellen corporaties Woonpartners (Waddinxveen, Gouda, 

Zuidplas en Alphen) en Mozaïek (Gouda, Bodegraven, 

Nieuwerbrug en Moordrecht) dat zij met gemeenten en 

zorgpartijen onderzoeken of zij in hun regio ‘skaeve huse’ 

realiseren. 

 
Bron: AD 

 

 

 

Per 1 juli 2018 is de Wet afschaffing actualiseringsplicht 

bestemmingsplannen van kracht 

 

Vooruitlopend op de Omgevingswet regelt deze 

wet de afschaffing van de actualiseringsplicht 

voor een groot deel van de bestemmingsplannen 

en beheers verordeningen. 

 

Gemeenten kunnen de tijd en het geld dat 

vrijkomt inzetten voor het nieuwe 

omgevingsplan. Daarmee biedt de wet gemeenten een mooie kans om de 

aandacht te richten op de transitie naar de Omgevingswet. 

De wet komt tegemoet aan wensen uit de gemeentelijke praktijk en is in 

nauw overleg met de VNG voorbereid. De Eerste en Tweede Kamer hebben 

de wet als hamerstuk aangenomen. 
Bron:Rijksoverheid 
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Onderhouds ABC Huurder/Verhuurder 

 

Groen Wonen Vlist heeft in samenwerking met Huurdersbelang Haastrecht 

Stolwijk Vlist een nieuwe aangepaste uitgave gepubliceerd van het boekje 

“Wie doet Wat”. 

Hierin vind u het volledige onderhouds ABC met daarin duidelijk vermeld 

welk onderhoud  voor rekening is voor Groen Wonen Vlist is en welk voor de 

huurder; met en zonder service abonnement. De kosten voor dit 

abonnement bedraagt per 1 augustus 2018 slechts € 4,= 

 

U kunt het boekje “Wie doet Wat” vinden op de site van Huurdersbelang 

onder het kopje Nieuws of schriftelijk aanvragen bij Groen Wonen Vlist. 

 

Mag ik mijn huis of kamer onderverhuren? 

 

U mag als huurder uw kamer of woning onderverhuren, 

maar dan wel met toestemming van de verhuurder. 

 

Onderverhuren deel woning 

Voor de verhuur van een deel van de woning waar u zelf 

ook in woont, geldt een uitzondering. Bijvoorbeeld de 

verhuur van een kamer. Dit mag, behalve als in het 

huurcontract staat dat het niet mag. 

 
 

VAKANTIE 
 

Wij wensen alle inwoners van Stolwijk, Haastrecht, Vlist een fantastische 

(zomer)vakantie.  

 

Ook wij gaan er even tussenuit van: 

maandag 23 juli tot en met maandag 13 augustus. 

 

U kunt ons wel via het mailadres bereiken. 

 

 

Namens het bestuur Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist 

 

Irene van Vliet, secretaris 

 

 


