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Samenvatting van het gesprokene tijdens de 5 minuten die daar de mogelijkheid voor is
geboden.
Er was geen leestekst.

Geachte voorzitter en leden van de Raad.

Hoewel het geen agendapunt is wil ik toch graag een reactie geven op het
woonbehoefte-onderzoek 1022-2026.
Dit onderzoek is in het College van B.en W. op 15 november 2022 aan de orde geweest en
is u “ter kennisgeving” aangeboden voor deze vergadering.
Het is zeker niet mijn bedoeling om het hele rapport aan de orde te stellen.
Ik spits het toe op de situatie van Oudleusen. Ook kan ik spreken namens Plaatselijk Belang
Oudleusen.
Oudleusen komt er zeer slecht uit. Minimaal respons. Ruim 5000 huishoudens zijn
uitgenodigd voor reactie. Dit is plm. 44 % van alle huishoudens in de hele gemeente.
Oudleusen en Hoonhorst zijn voor 100% “aangeschreven. Voor Oudleusen zijn dit 655
huishoudens. De respons is 114 stuks. weliswaar 17 %. Dit is niet representatief voor
toekomstig beleid.
Oorzaak is misschien de zomertijd ( vakantie ), de mogelijkheid is ook nog verlengd tot 26
augustus om de enquête in te vullen.
Mijn gevoel is dat men het niet heeft begrepen. Digitale en/of schriftelijke benadering werkt
niet. Zeker niet bij de ouderen. Dat leeft niet. Maar de behoefte is er wel volgens mij.
Mijn bedoeling is om tussen nu en verdere behandeling door de gemeente Oudleusen
alsnog / opnieuw de mogelijkheid te geven om te reageren.
Dit zo snel mogelijk na en feestdagen en jaarwisseling. Mijn bedoeling om geïnteresseerde
mensen te krijgen voor het realiseren van een “Knarrenhof”, en als dit geen goede benaming
is dan b.v. een “Generatiehof”. Eerst moet de behoefte er zijn voordat we verdere plannen
maken.
De uitkomst gaat dan zo snel mogelijk naar de gemeenteraad en kan meegenomen worden
bij de verdere uitwerking van het onderzoek. Mochten de reacties dusdanig positief zijn ,pas
dan, komen er nog 1001 vragen naar voren zoals: locatie, bestemmingsplanwijziging,
binnenplanse vrijstelling, kosten, exploitatie, huur, koop, ontwikkeling bouwplan, (
projectontwikkelaar, woningbouwvereniging, VVE, etc.etc.
Verdere doelen van een hof is:
Het moet klimaatvriendelijk zijn. (gasloos / zonnepanelen )
Duurzaam.
Sociale controle.
Naoberschap.
Centrale zorg,
Dichtbij het centrum. ( voorzieningen)
Doorstroming van bewoners.
Centrale activiteiten.
Levend dorp met dorpsgenoten.
Veiligheid.
Gezelligheid.



Oud worden maar jong blijven.
Zelfstandig wonen in hof van verbondenheid.

Toen de tijd van vijf minuten om was stelde een aantal raadsleden ( Broere P.v.d.A, Veldhuis
VVD, van Gelder Chr.Unie en Prinsse CDA ) ,nog enkele vragen.

Hoe krijg je de behoefte  “boven water”:  Door een artikel in ons dorpsblad “De Vechtanjer”
te plaatsen.
Dit wordt wekelijks huis aan huis bezorgd. Bij belangstelling een avond beleggen in de
Wiekelaar voor meer informatie .
Wat wordt er nu van de raad verwacht? Nu niets. Uitslag afwachten.

Thijs Hogenkamp.


