Van:
Onderwerp:

Griffie
FW: Woonvisie Wijchen 2025

Van: Jeanny Evers
Verzonden: woensdag 17 mei 2017 15:25
Aan: Eva van der Linden
Onderwerp: Woonvisie Wijchen 2025

Beste Eva e.a.,
Als reactie op de nieuwe woonvisie willen wij, mede namens de woonadviseurs van MeerVoormekaar die betrokken
zijn bij het project Bewust Wonen, graag aan de gemeente meegeven dat we verheugd zijn met de aandacht voor
Bewust Wonen binnen de nieuwe woonvisie.

Bewust Wonen is als één van de vijf bouwstenen opgenomen en heeft met beide speerpunten in de woonvisie te
maken:
Versterk het thuisgevoel.
Kijk verder dan de trends van nu.
In de huidige, snel veranderende, samenleving is langer zelfstandig thuis wonen een belangrijk thema.
Levensloopbestendig wonen stelt inwoners voor keuzes, waarbij ook andere componenten zoals duurzaamheid,
veiligheid, comfort en betaalbaarheid meespelen. Bewust Wonen en de woonadviseurs kunnen helpend zijn bij het
maken van die keuzes.
Pragmatische, duurzame keuzes en aanpassingen van de woning en de woonomgeving zorgen ervoor dat het
prettiger wonen is in een huis, maar ook in de wijk. Daarmee dragen aangepaste woningen bij aan de leefbaarheid
in de wijken. Het is hierbij belangrijk om verbinding te leggen tussen inwoners die kennis en ervaring op deze
gebieden al hebben en inwoners die een steuntje in de rug nodig hebben om met deze thema’s aan de slag te gaan.
Met de inzet van de woonadviseurs Bewust Wonen is gebleken dat een onafhankelijk deskundig advies op maat
inwoners hierbij in de juiste richting wijst: bewust maken, inspireren en stimuleren om daadwerkelijk tot actie over
te gaan.
Binnen het project Bewust Wonen bestaat de samenwerking met corporaties en lokale maatschappelijk betrokken
ondernemers en partners al. De verbreding van Bewust Wonen in het uitdragen en uitvoeren van de visie richting
partijen als ontwikkelaars en energieleveranciers is een ontwikkeling die wij onderschrijven.
Met Bewust Wonen willen we kennis, houding en gedrag van mensen beïnvloeden, onder andere door de inzet van
brede en integrale informatie en voorlichting. Bewustwording is een langdurig proces waarvoor de eerstkomende
jaren aandacht en kennisdeling nodig is, hetgeen geborgd wordt in de nieuwe woonvisie van de gemeente Wijchen.
Vanuit MeerVoormekaar werken we niet alleen samen in de uitvoering van de woonvisie, maar dragen we vanuit
welzijn ook graag ons steentje bij in de ontwikkeling van nieuwe woonvormen die zelfredzaamheid,
samenredzaamheid en participatie in Wijchen bevorderen.

Met vriendelijke groet,
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Jeanny Evers
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Van: Eva van der Linden [mailto:eva.vd.linden@wijchen.nl]
Verzonden: donderdag 20 april 2017 17:38
Onderwerp: Woonvisie Wijchen 2025
Beste heer, mevrouw,
Hierbij delen we graag de nieuwe woonvisie van de gemeente Wijchen met u. Klik hier om de woonvisie te openen.
Deze woonvisie hebben wij mede door uw inzet gemaakt. Daar zijn we trots op.
Graag leggen wij u uit wat wij met uw bijdrage gedaan hebben en wat u nog kunt verwachten.
Uw input voor de woonvisie
In de verschillende bijeenkomsten heeft u samen met andere betrokkenen uw input gegeven. Al deze informatie,
zowel de ideeën op de posters en bouwstenen, als wat u ons verteld heeft, hebben wij bij elkaar gebracht en zo veel
mogelijk in de woonvisie verwerkt. De bijdragen van alle deelnemers hebben deze woonvisie een herkenbaar en
lokaal product gemaakt. Wij hopen dat u veel van uw eigen inbreng herkent. Daarnaast gaf u gezamenlijk aan dat we
keuzes moeten durven maken. Keuzes die nodig zijn om Wijchen en haar kernen een prettige thuisbasis te laten zijn.
Niet alleen nu, maar ook in 2025 en daarna. En daar hebben we gehoor aan gegeven.
Uw reactie op de woonvisie
Omdat het alweer een tijdje geleden is dat u deze input leverde, geven we u graag de gelegenheid om de woonvisie
door te nemen. Zoals we u dat eerder hebben beloofd, kunt u een reactie geven op deze woonvisie voordat de
gemeenteraad een beslissing neemt. U kunt uw reactie geven door vóór 18 mei een mail te sturen naar
griffie@wijchen.nl. Of door in te spreken tijdens de commissievergadering op 18 mei of de raadsvergadering op 8
juni. Klik hier voor meer informatie over inspreken.
Samen thuis
Wij bedanken u voor het maken van de woonvisie. Met uw inbreng vonden we de bouwstenen voor de visie op goed
wonen in 2025. Wij hopen dat de uitvoering van de woonvisie net zo flexibel en in samenwerking met u en onze
andere partners en inwoners verloopt. Daarvoor blijven we elkaar opzoeken en betrekken!
*In de bijlage van deze mail vindt u het raadsvoorstel dat erbij hoort. Hierin staan de belangrijkste beslispunten voor
de
gemeenteraad op een rij.

Met vriendelijke groet,
namens Burgemeester en Wethouders,
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Aanwezig: ma, di, do, vr

=====================
Door de elektronische verzending van het bericht kunnen er geen rechten worden ontleend aan de
informatie. De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Verstrekking
aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. Als u niet de geadresseerde bent wordt u verzocht het bericht
door te sturen aan de geadresseerde of te vernietigen. De gemeente Wijchen garandeert niet dat een
verzonden e-mail bericht vrij is van malware.
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