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Geachte leden van de gemeenteraad,
De minister voor Wonen en Rijksdienst heeft in april 2016 de kernpublicatie WoON2015 "Wonen in
beweging" aangeboden aan de Tweede Kamer. Het betreft een rapport over de landelijke resultaten
van het WoonOnderzoek 2015 dat door het ministerie is uitgevoerd.
Een groot aantal gemeenten in onze regio hebben deelgenomen aan de oversampling van dit
onderzoek, zodat de resultaten ook regionaal geanalyseerd kunnen worden.
Het voorgaande WoON onderzoek uit 2012 heeft in 2013 geleid tot de visie op “Wonen en Leven WestBrabant en Tholen 2030” van de gezamenlijke corporaties in West-Brabant. Het nieuwe WoON
onderzoek is voor de corporaties Woningstichting Woensdrecht, Stadlander, Allee Wonen en
Woonkwartier aanleiding geweest om aan onderzoeksbureau Rigo Research en Advies uit Amsterdam
opdracht verstrekt om de visie op “Wonen en Leven West-Brabant en Tholen 2030” uit 2013 te
actualiseren. Omdat de regio aan de westkant ook een duidelijke verbinding heeft met de Bevelanden
hebben RWS Goes en R&B Wonen besloten aan te haken bij dit regionale onderzoek.
Rigo Research en Advies heeft voor de actualisatie de cijfermatige analyses gemaakt op regionaal
niveau. De actualisatie is uitgesplitst naar de subregio’s Roosendaal, Bergen op Zoom en Bevelanden.
Tevens zijn de factsheets per gemeente opgenomen in het onderzoeksrapport. De factsheets van uw
gemeente treft u in een bijlage bij het onderzoeksrapport aan.
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De bestuurders van de corporaties hebben op 5 april jl. hun visie op het rapport, verwoord in het
manifest Wonen met toekomst, gedeeld met de Colleges van Burgemeesters & Wethouders en met
de Huurderbelangenverenigingen. Graag brengen wij het manifest ook onder uw aandacht. U treft dit
als bijlage aan, evenals het persbericht dat op 6 april jl. is verstrekt in een bijeenkomst met de pers.
Het uitgebreide visiedocument van de bestuurders van de corporaties en het onderzoeksrapport is
uiteraard beschikbaar. U kunt het rapport raadplegen of downloaden op de website
www.visiewoningmarkt2030.nl.
Mocht u naar aanleiding van het manifest of het onderzoeksrapport nog vragen hebben of verdere
toelichting wensen, dan zijn de bestuurders van de corporaties uiteraard bereid een nadere toelichting
te geven.

Met vriendelijke groet,
Namens de gezamenlijke corporaties

A.J. (Noud) Smulders
Woonkwartier
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