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Geachte mevrouw, meneer,
Helaas staat er in de oorspronkelijke mail een storende fout. Daarom de mail nogmaals,
maar nu met de juiste tekst in de eerste alinea. U kunt onze vorige mail vervangen door
deze. Met excuses voor het ongemak.

Hierbij ontvangt u namens de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik het verzoek om een
zienswijze in te dienen op het voorstel voor de keuze van de woningmarktregio voor de
nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Het voorstel is de nieuwe gemeente toe te voegen aan
de woningmarktregio Woongaard.

Procedure
Het verzoek is bestemd voor het college van Burgemeester en wethouders in het geval uw
organisatie een gemeente is of aan het bestuur als uw organisatie een woningcorporatie of
een samenwerkingsverband is, of aan het college van Gedeputeerde Staten in het geval uw
organisatie een provincie is.
De termijn om zienswijze in te dienen bedraagt ruim 8 weken. Graag zien wij uw zienswijzen
uiterlijk 22 augustus 2018 tegemoet. Ook wanneer u geen gebruik wenst te maken van de
mogelijkheid een zienswijze in te dienen vernemen wij dat graag.
U kunt uw zienswijze via mail naar ons sturen, via info@vijfheerenlanden.nl.
Als u liever via de post reageert is het adres: Postbus 11, 4140 AA Leerdam.
In beide gevallen verzoeken wij u het volgende zaaknummer te gebruiken: 24449.

Inhoudelijk
De gemeenten Leerdam en Zederik behoren op dit moment tot de woningmarktregio
Woongaard. De gemeente Vianen tot de U16. Ook liggen de gemeenten in twee verschillende
provincies, namelijk Zuid-Holland en Utrecht.
Per 1 januari 2019 fuseren de drie gemeenten tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden.
Dfi7fì nieuwe» gpmeentp gaat behoren tot de provincie Utrecht. In de nieuwe gemeente zijn
straks de volgende corporaties werkzaam: Fien Wonen, KleurrijkWonen, LEKSTEDEwonen,
Vestia, Habion ėn Woonzorg Nederland.
De nieuwe gemeente mag maar tot 1 woningmarktregio behoren. De minister van BZK moet
voor 1 januari 2019 besluiten tot welke woningmarktregio de gemeente wordt toegedeeld. De
huidige drie gemeenten moeten hiertoe een verzoek indienen bij de minister.
Wij, de huidige drie colleges, zijn voornemens de minister voor te stellen de nieuwe
gemeente toe te delen tot de woningmarktregio Woongaard. In de bijgevoegde stukken kunt
u lezen waarop wij dit voorgenomen besluit baseren.
Wij vernemen graag uw zienswijze op dit voorgenomen besluit.

Bijlagen
-

Brief: Concept-verzoek aan de minister, d.d. 19 juni 2018 (s voorgenomen besluit);
Rapport: Advies 'Keuze woningmarktregio Vijfheerenlanden', 28 mei 2018, Companen.
ï

Heeft u nog vragen kunt u contact opnemen met onze medewerkers Anja Nijhuis en Gert-Jan
Hanning, adviseurs wonen, via het algemene telefoonnummer 0347 369 911.
Met vriendelijke groet,
Namens de colleges van Leerdam, Vianen en Zederik,
Anja Nijhuis
Adviseur wonen
Bedrijfsvoeringsorganisatie Vijfheerenlanden
Postbus 11 | 4140 AA Leerdam
088 - 599 7251
a.niihuis@viifheerenlanden.nl
www.leerdam.nl | www.vianen.nl | www.zederik.nl
De medewerkers van de gemeente Leerdam, Vianen en Zederik
werken al samen als één organisatie, vooruitlopend op de
nieuwe gemeente Vijfheerenlanden per 1 januari 2019.

a Ibenk aan het milieu voordat u dit bericht print!
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