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Informatiemiddag woningbouw
Lansingerland

Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 19 juli bent u door het college met een brief, U19.05737, geïnformeerd over de woningbouw in
Lansingerland. In die brief hebben wij melding gemaakt van een informatieve bijeenkomst na het
zomerreces. Deze bijeenkomst biedt u de gelegenheid nadere vragen te stellen en verdieping op dit
thema te krijgen.
Graag nodigen wij u dan ook uit voor de informatieve bijeenkomst op 20 september aanstaande.
Bijgaand treft u het programma van de middag aan. De middag start met een inloop met broodjes vanaf
13.00 uur.
Na een inleiding door wethouder Kathy Arends zullen sprekers van 3B Wonen, de Provincie Zuid-Holland
en gemeentelijke projecten zich tot u richten. Zo zal 3B Wonen ingaan op haar woningbouwproductie,
mogelijkheden voor de toekomst en de samenwerking met de gemeente. De Provincie zal ingaan op de
Woondeal en een ontwikkelaar zal een schets doen van zijn ervaringen in de praktijk met het opstarten
en realiseren van woningbouwprojecten.
Het tweede gedeelte van de middag biedt de gelegenheid tot een gezamenlijke dialoog over de
woningbouw van Lansingerland, de vraagstukken en uitdagingen waar we voor staan.
De middag wordt afgesloten met het bezoeken van twee woningbouwprojecten, het gerealiseerde
project aan de Notaris Kruijtstraat in Bergschenhoek en een deelproject in Westpolder-Bolwerk.

De voorzitter van de commissie Ruimte, mevrouw Nelleke Bouman, is dagvoorzitter .
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Wij hopen op veel belangstelling voor dit voor de gemeente belangrijke onderwerp en zien u graag als
interactieve aanwezige bij de middag. De ontvangst vindt plaats in ’t Manneke, Leeweg 33 in Berkel en
Rodenrijs. Indien u dieetwensen heeft ten aanzien van de lunch, kunt u deze kenbaar maken aan
Rob Hogenbijl (rob.hogenbijl@lansingerland.nl).

Met een vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Lansingerland

Lucas Vokurka
Secretaris

drs. Pieter van de Stadt
Burgemeester

Programma:
13.00 uur

Inloop met broodjes

13.15 uur

Start van de middag met inleidend woord Kathy Arends

13.20-14.20 uur

Inleidingen/spreektijd:
- 3B Wonen 20 minuten (plannen sociale woningbouw en samenwerking met
gemeente)
- Provincie Zuid-Holland 20 minuten (Woondeal)
- gemeentelijk projectleider/ontwikkelaar 20 minuten

14.20-14.35

Koffie/theepauze

14.35-15.35 uur

Plenaire dialoog over de woningbouw, met als basis het gesprokene in de
inleidingen en de raadsbrief van 19 juli 2019.

15.35-15.50 uur

Gezamenlijk drankje en snacks alvorens af te reizen naar twee projecten

15.50-17.15 uur

Bezoeken van twee woningbouwprojecten met toelichting ter plekke. Gebruik
eigen vervoer en carpoolen.
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