
Woningbouw  

Wil de gemeente groeien? 
Zo ja, wat lost tijdelijke woningen dan op. Het schuift probleem vooruit. 
Zo nee, waarom dan toch tijdelijke voorzieningen. 

De gemeente wil niet per se groeien, maar wil de huisvestingsproblematiek 
oplossen. De gemeente wil dat er passende huisvesting is voor iedereen die in 
Uitgeest wil (blijven) wonen. De gemeente en particulieren bouwen nu en de 
komende jaren veel permanent, maar gezien de vraag naar woningen en de 
doorlooptijd van permanent bouwen is het neerzetten van tijdelijke woningen 
noodzakelijk. Zo zijn er o.a. permanente plannen voor de bibliotheeklocatie, de 
vrijkomende schoollocaties, locatie huidige sportzaal/apotheek, achtererven Kleis, 
etc.  
 
 

Waarom niet erkennen dat Uitgeest niet verder kan groeien? 

Is Uitgeest al niet vol genoeg? 

Welke opgave heeft Uitgeest op gebied van huisvesting? Deze vraag is te ruim om hier te beantwoorden, verwezen wordt onder andere naar 
het recente rapport van Companen 

Past daarin de bouw van 60 tijdelijke containerwoningen? Tijdelijke woningen zijn inderdaad een middel om de huidige woningnood op te 
vangen. Dit komt door de korte procedures en snelle realisatie (prefab) 

Wat is het beleid van Uitgeest ten aanzien van huisvesting? We verwijzen u naar de Huisvestingsverordening en de Woonvisie 

Wie is verantwoordelijk voor de huisvesting? Is dat de woningbouwcorporatie? In het algemeen deels Kennemer Wonen en deels de vrije markt. Voor deze 
tijdelijke woningen moet er nog een partij worden gevonden. 

Hoe duurzaam zijn de woningen? We weten nog niet wat er komt, maar de woningen voldoen aan het Bouwbesluit 

Hoeveel mensen mogen er in 1 woning wonen? Is het 1 op 1? Nog niet afgesproken, maar de woningen zijn geschikt voor 1 tot maximaal 2 
personen 

Zijn de tijdelijke woningen dezelfde als de units bij Castricum aan het station? Nee, deze units worden niet op deze locatie herplaatst. Hoe de woningen er verder 
uit komen te zien is nog niet bekend 

Bent u zich ervan bewust dat er bewoners zijn op de Kleis met hele grote 
achtertuinen, die al jaren bezig zijn met plannen om daar kleinschalige bouw te 
realiseren, maar geen steek verder komen bij de gemeente Uitgeest. Kunt u 
toelichten waarom u ervoor kiest om en Park in het Waldijk te vernietigen 
(met alle weerstand van omwonenden en tegen alle beleidskeuzes in) in plaats 
van het ontwikkelen op een locatie waar er reeds medestand voor wat betreft 
ontwikkeling is? 

De gemeente staat positief tegenover woningbouw op deze locatie, maar heeft niet 
de positie om hier het voortouw in te nemen: de grondeigenaren moeten het eerst 
onderling eens worden en met een gezamenlijk plan komen. De achtererven aan de 
Kleis zijn versnipperd qua eigendom. Niet elke grondeigenaar wil hetzelfde.  

De woningmarkt is krap en voor jongeren nog krapper.  Dit staat in het rapport van Companen uit 2021 



Is dit voor Uitgeest met cijfers te onderbouwen, dus hoeveel betaalbare 
woningen zijn er en hoeveel zouden er verhoudingsgewijs moeten zijn in 
relatie tot een gezonde bevolkingsopbouw?  

De gemeente gaat er kennelijk vanuit dat containerwoningen op grond moet 
komen dat in haar bezit is. Dat legt te veel beperkingen op voor mogelijke 
locaties. En bovendien leidt deze beperking tot locaties met onevenredige 
nadelige gevolgen voor omwonenden. Er zijn passende locaties beschikbaar 
die eigenaren graag verkopen of verhuren. Dit leidt mogelijk tot iets hogere 
huurprijs, maar die prijs is extreem laag tegenover de schade van 
omwonenden. Waarom heeft u niet voor deze optie gekozen? 

De gemeente heeft geen actief grondbeleid en is dus niet toegerust op het 
aankopen en/of huren van grond. Bovendien kan dit een prijsopdrijvend effect 
hebben op de huurprijs. De doelstelling is om betaalbare woningen te realiseren. 
De gemeente zet wel andere middelen in om jongeren in aanmerking te laten 
komen voor een woning, bijvoorbeeld een starterslening. Anti-kraak of 
woningsplitsen. Als een (woning)eigenaar dat wil en het verder qua regelgeving 
mogelijk is dan werken we daar aan mee. 

Zijn er naast het bouwen van woningen ook gekeken naar andere alternatieven 
om jongeren te ondersteunen in het verkrijgen van een eigen woning?  
Ik denk dan bijvoorbeeld aan tijdelijke financiële ondersteuning bij aanschaf 
van eigen woning in Uitgeest, extra begeleiding vanuit makelaars en hypotheek 
verstrekkers of het bewoonbaar maken van leegstaande bedrijfspanden. 

Wordt er ook gedacht aan bestaande woningen splitsen voor jongeren? 

Volgens mij was deze urgentie er ook al in 2018, waarna er in 2019 een 
inventarisatie door CDA met jongeren is gedaan voor mogelijke locaties!  
We zijn nu bijna 5 jaar verder, wat is er in die tussentijd concreet gedaan naast 
de tijdelijke projecten m.b.t. bovengenoemde 60 woningen? 

Er wordt gebouwd op de bibliotheeklocatie en in de JE de Witstraat, naast o.a. 
kleine particuliere inbreiprojecten zoals o.a. aan de Hogeweg, Limmerkoog. Ook 
zijn er veel plannen voor meer permanente bouw. Zie ook bij de eerste vragen het 
antwoord. Echter, dat is niet voldoende om op korte termijn de woningbehoefte 
voor alle doelgroepen (waaronder jongeren) op te lossen. 
 

Waarom nu tijdelijk en niet direct gelijk permanent bouwen? 

Waarom zijn er geen plannen voor structurele huisvesting voor jongeren? 

Wat zijn concreet de plannen voor realisatie van permanente woningen in 
komende jaren? 

Hoe snel kunnen deze tijdelijke woningen gebouwd worden gelet op krapte in 
bouw (mensen en materialen)? 

Productie- en/of levertijd kan verschillen per leverancier. Nu nog niet bekend 

De ervaring leert, dat tijdelijk bouw veelal niet duurzaam en minder van 
kwaliteit is met de kans op snellere verpaupering en onderhoud-issues en 
mogelijke veiligheidsrisico's. 

De woningen moeten voldoen aan de bouwtechnische eisen uit het Bouwbesluit 

  



Het tekort aan woningen wordt de komende jaren alleen maar groter. 
Wanneer alle vergunningen rond zijn is een verdere bebouwing een kleine 
stap. Welke garantie wordt er afgegeven dat het bij deze (20) woningen blijft?  

Voor nu gaan we uit van ongeveer 20 woningen. Er zijn geen concrete plannen om 
dat aantal later uit te breiden. Als daar wel plannen voor komen, zijn deze op 
zichzelf weer vergunningplichtig 

Kunt u formeel bevestigen dat het bij deze 20 containerwoningen blijft? Het precieze aantal staat nog niet vast, maar het zullen er inderdaad ongeveer 20 
worden. Er zijn geen concrete plannen om dat aantal later uit te breiden. Als daar 
wel plannen voor komen, zijn deze op zichzelf weer vergunningplichtig 

Zie verder bij alle alternatieve locaties. Er moeten nu zeker geen overhaaste en 
onomkeerbare keuzes te worden gemaakt. 

Er zijn nog geen onomkeerbare keuzes gemaakt 

 


