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Dwingeloo, 22 februari 2023 
 
 
Geacht college en geachte raadsleden, 
 
 
Dorpsbelangen Dwingeloo zet zich al decennia in voor de belangen van de inwoners van het dorp en 
het behoud van de leefbaarheid. Onderdeel hiervan is passende woonruimte voor alle inwoners van 
Dwingeloo. Dit zorgt ervoor dat ouderen oud kunnen worden in de woonplek waar zij hun hele leven 
hebben gewoond. En het zorgt er daarnaast ook voor dat jongeren, wellicht via een omweg in een 
studentenstad, zich kunnen settelen in het dorp waar zij met plezier opgegroeid zijn en een toekomst 
kunnen opbouwen.  

 
Het belang van het behouden van de jongeren in een dorpskern hoeven wij niet langer uit te leggen. 
Ook het grote tekort aan woonruimte is algemeen bekend. De vraag blijft groeien, maar het aanbod 
groeit niet even hard mee. Sinds circa 2014 zijn bijna geen woningen gebouwd in Dwingeloo. Wat tot 
voor kort wel even hard meegroeide, waren de woning- en de bouwprijzen. Woningen in zowel de 
bestaande bouw als de nieuwbouw  kwamen daardoor buiten bereik van jongeren en starters. Aan 
de andere kan van de woningmarkt worden voor ouderen geen geschikte woningen gerealiseerd. Dit 
resulteert in een woningmarkt die volledig op slot zit en waarbij de doorstroming niet op gang komt. 
Ouderen blijven in te grote eengezinswoningen zitten. Jongeren blijven bij hun ouders wonen of in 
particuliere huurwoningen waarin ze geen toekomst kunnen opbouwen en geen toetreding kunnen 
maken tot de woningmarkt. 
 
Dat er behoefte aan woningen is, is al meerdere keren aangetoond via verschillende 
behoeftepeilingen. De meest recente dateert van het voorjaar van vorig jaar. Gelukkig wordt op deze 
behoefte ingespeeld door lokale ontwikkelaars, waar een plan is ontstaan voor de Valderse III. Al in 
2020 is er een voorontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd. Sindsdien is het naar de 
buitenwacht echter stil geweest. Wij zijn in gesprek geweest met de ontwikkelaar en op de hoogte 
van het moeizame proces. Wij begrijpen echter niet waarom in een tijd als deze waarin de behoefte 
aan woningen zo ontzettend groot is, er niet alles op alles wordt gezet om het plan in procedure te 
brengen. Een plan wat een behoorlijke bijdrage kan doen aan de woningbouwopgave in het dorp. 
Een plan wat het dorp Dwingeloo nodig heeft. Een plan waar inwoners, zowel jongeren als ouderen 
en alles daartussenin, al jaren op zit te wachten.  
 
Het gevoel dat er niets gebeurt met het plan wat er ligt, wordt versterkt door het ontbreken van een 
duidelijke planning en communicatie over het proces. Met grote regelmaat krijgen wij vragen van 
dorpsbewoners hoe het ervoor staat met de plannen voor de woningbouw.  En wanneer wij als 
dorpsbelangen onze belangenbehartigende rol willen uitvoeren en verzoeken om een gesprek 
hierover, wordt hier afwijzend op gereageerd door de verantwoordelijk portefeuillehouder. Dit 
betreuren wij ten zeerste, want wij hebben er alle vertrouwen in dat wij in goed overleg het proces 
wellicht kunnen versnellen. 
 
Wij raken dit vertrouwen echter langzaamaan kwijt. Wij verzoeken daarom ook dat het college van 
B&W met een heldere planning voor de woningbouwuitbreiding de Valderse III in Dwingeloo komt en 
deze richting inwoners van Dwingeloo communiceert. Daarnaast vragen wij u ook dringend om het 



college van B&W opdracht te geven dit plan zo spoedig mogelijk in procedure te brengen en hier een 
prioriteit van te maken. Ook als dat betekend dat andere zaken nu even niet kunnen. 
 
Namen dorpsbelangen Dwingeloo, 
 
 
Jan Bloemerts 
Voorzitter  


