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O n d e r w e r p : Ontwikkelperspectieven Dorpen
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen op 18-04-2016,
gehoord de beraadslagingen,
o v e r w e g e n d e dat
1. kavelverkopen in de dorpen aantrekken;
2. de investeringen die Mercatus doet in de dorpen leiden tot een vermindering van
ongeveer 3 0 % van het huurwoningenbestand;
3. inbreidingslocaties voor sommige dorpen momenteel de enige ontwikkelingsopties
zijn,
van mening dat
1. dorpen nooit "klaar" zijn met hun ontwikkeling (zie tekst ontwikkelsheets);
2. het voor de leefbaarheid van de dorpen belangrijk is hun eigen jongeren en
senioren, zoals de boerderij-verlaters, in het eigen dorp te kunnen houden;
3. verkopen laten zien dat er behoefte is om nieuwbouwwoningen in eigen dorp te
bouwen;
4. Mercatus zich niet uit de dorpen terug moet trekken, omdat dan de balans tussen
huur- en koopwoningen verstoord wordt;
5. starters op de huurwoningmarkt een huis moeten kunnen vinden in hun eigen
sociale context (hun dorp),
verzoekt het college
1. met actief grondbeleid voor alle dorpen op kleine schaal in- en
uitbreidingsmogelijkheden te bieden op korte en lange termijn (indien
inbreidingsmogelijkheden redelijkerwijs kunnen voldoen aan wensen v.w.b.
kavelgrootte en woningvariatie op korte en lange termijn, mag dit beperkt blijven
tot inbreidingsmogelijkheden);
2. dit in overleg te doen met de dorpsbelangen;
3. Mercatus via de prestatieafspraken te wijzen op haar verplichting om ook in de
dorpen voldoende huurwoningen te blijven aanbieden.
en gaat over tot de orde van de dag.
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