Beste inwoner,
Afgelopen dinsdag 28 januari was u te gast op het gemeentehuis om mee te praten over de uitdaging
om de komende jaren woningen te bouwen in onze gemeente. Wij zien die bijeenkomst als een
nieuwe start van een gezamenlijk proces om die woningbouwopgave te gaan realiseren. U heeft
gehoord hoe ingewikkeld die opgave is en hoe die per wijk of dorp kan verschillen. Dit gaat verder
dan het kiezen van nieuwe woningbouwlocaties, zo is ook uit de drukbezochte
inspraakbijeenkomsten in het najaar van 2019 gebleken. Ook toen hebben inwoners met hun
beschikbare kennis en expertise veel werk verzet om een bijdrage te leveren aan ons
woningbouwvraagstuk.
Heel hartelijk dank dat u zich toen en/of nu actief inzet(te) voor de toekomst van onze dorpen en
wijken. Wij maken graag gebruik van uw ervaring, kennis en deskundigheid, zowel professioneel als
in georganiseerd verband of als individu. De 28e heeft ons veel informatie opgeleverd over de ideeën
over woningbouw en de wensen ten aanzien van het vervolg. Wij zijn al die kleine en grote bijdragen
zorgvuldig aan het analyseren. Wij hopen hier de bouwstenen uit te halen die ons richting geven
voor het vervolg.
Het analyseren van de inbreng, betekenis geven en conclusies trekken voor het vervolg vragen enige
tijd. Dat geldt ook voor het vormgeven van het vervolg richting bestuurlijke besluitvorming.
Van de bijeenkomst zullen wij binnen de komende twee weken een verslag maken en u dat
toezenden. Deze zullen we ook op de gemeentelijke website delen om zoveel mogelijk inwoners te
informeren en te betrekken.
Wij willen graag samen optrekken in deze opgave. Wij hebben elkaar nodig, en het groot aantal
woningzoekenden rekent op de oplossingen die wij samen stap voor stap gaan uitwerken. Mogen wij
daarbij op u blijven rekenen?
Met vriendelijke groeten,
Namens raad en college van gemeente De Bilt,
Dolf Smolenaers,
Wethouder Wonen.
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