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Beste
Als onderdeel van het opstellen van beleid voor kamerverhuur in de gemeente
Heerenveen, hebben wij in kaart gebracht waar kamers verhuurd worden. Op basis van
onze administratie denken wij dat uw pand daarvoor wordt gebruikt. Het adres dat bij
ons als kamerverhuurpand bekend is:……………
Kamerverhuur is het tegen een vergoeding laten gebruiken van een afzonderlijke kamer
binnen een woning. Een kamer is geen zelfstandige woning, maar maakt deel uit van een
zelfstandige woning. Kamerbewoning is vooral geliefd bij studenten, maar er zijn ook
andere gebruikers. Kamerverhuur is nu toegestaan in een klein deel van het centrum van
Heerenveen en op een aantal adressen waar daarvoor een vergunning is verleend.
Nu zijn wij van plan om de mogelijkheden te verruimen. Daarvoor hebben we een
Ontwerp-kamerverhuurbeleid gemaakt waarin beschreven staat hoe wij in de toekomst
om willen gaan met het toestaan van kamerverhuur.
U bent van harte welkom om hierover mee te denken
Dat kan op 4 februari 2019 om 19.30 uur. Dan wordt het Ontwerp-kamerverhuurbeleid
voorgelegd aan de raadscommissie ROM (Ruimtelijke Ontwikkelingen en Milieu) in de
raadszaal van het gemeentehuis in Heerenveen.
Wilt u inspreken tijdens de raadscommissie?
Dat kan. Neem dan contact op met de griffie (telefoon 0513-617700 e-mail
griffie@heerenveen.nl). U krijgt maximaal 5 minuten spreektijd. U kunt zich hiervoor
opgeven tot uiterlijk 4 februari 2019, 12.00 uur.
U kunt het Ontwerp-kamerverhuurbeleid en de bijbehorende stukken vinden op de
website: www.heerenveen.nl/kamerverhuur.
Vragenlijst
Daarnaast verzoeken we u vriendelijk om de vragen op het bijgevoegde
antwoordformulier te beantwoorden en uiterlijk 7 februari aan ons terug te sturen. U
kunt hiervoor gebruik maken van de retourenvelop. Het formulier mag u ook inscannen
en per e-mail sturen naar kamerverhuur@heerenveen.nl.
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Geen kamerverhuur?
Vindt er geen kamerverhuur plaats in uw pand? Dan hebt u per abuis deze brief
ontvangen en horen we dat ook graag van u.
Bel gerust als u vragen heeft
Heeft u vragen over deze brief? Neem dan contact op met Caroline Hiskemuller (team
juridische planologie, afdeling ruimtelijke ontwikkeling) door te bellen naar 0513-617426.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Heerenveen.
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