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De eerste gesprekstafels komen eraan! 

‘De week van Winssen’ & ‘De week van Ewijk’

Er is een flink tekort aan woningen en dat probleem wil 

de gemeente Beuningen oplossen.

De afgelopen maanden heeft de gemeente onderzocht 

waar in Winssen en Ewijk extra woningen gebouwd 

kunnen worden. 

De resultaten van deze onderzoeken zijn opgenomen en 

verwerkt in verschillende uitwerkingen per kern, 

structuurmodellen genaamd. Over deze 

structuurmodellen wordt er per kern een gesprekstafels 

gevoerd. Dit houdt in dat u de gelegenheid krijgt uw 

reactie te geven. De gemeente wil graag weten wat u 

van de modellen vindt. Wat is er goed aan, wat kan 

beter, wat mist er nog? Hoe moeten woningen voor 

ouderen en starters eruit zien? Welke sfeerbeelden 

passen er bij Winssen of Ewijk? En wat u verder nog 

maar kwijt wilt.

‘De week van Winssen’ is op 27 september en 29 

september. En de ‘De week van Ewijk’ begint op 11 

oktober en duurt tot en met 14 oktober. Ook kunt dan 

uw reactie achterlaten  op website 

www.beuningen.nl/woningbouw

Mocht u meer willen weten over de week van Winssen 

of Ewijk, over de structuurmodellen, het 

omgevingsprogramma enzovoorts? Kijk dan vanaf 20 

september op onze website voor het structuurmodel 

Winssen, en vanaf 1 oktober voor het structuurmodel 

Ewijk. 

Creatiewedstrijd

De plannen zijn om binnen een paar jaar nieuwe 

woningen te bouwen, maar ook voor het jaar 2030 

of zelfs 2040 zullen er nieuwe woningen moeten 

komen. De kinderen en jongeren van nu zijn de 

starters van straks. 

Daarom willen we de jongste inwoners uitdagen om 

zijn of haar ideale dorp, woning, wijk, park te 

ontwerpen. Wees creatief, maak een mooie tekening, 

een schilderij, een knutselwerk, een collage of een 

andere mooie creatie. 

Voor alle kernen in de gemeente kunnen deze mooie 

tekeningen ingeleverd worden. Tijdens de week van 

Winssen en Ewijk staat er een speciale brievenbus 

waarin je jouw creatie achter mag laten. Je mag het 

natuurlijk ook afgeven op het gemeentehuis vanaf 27 

september staat hier een inleverbak. Op 28 oktober 

worden de winnaars van de mooiste, creatiefste en 

origineelste creaties door de wethouder Versluijs 

bekent gemaakt en wordt jouw prijs zo snel mogelijk 

naar huis verstuurd. Vergeet dus niet jouw naam en 

adres op jouw creatie te schrijven. 

Omgevingsprogramma? 

Op 1 januari 2022 gaat de Omgevingswet in. Het eerste en 
belangrijkste onderdeel van de Omgevingswet is de 
Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie legt een strategische 
en langer termijnvisie voor de fysieke leefomgeving neer 
voor de gemeente. Om een Omgevingsvisie tot uitvoering 
te laten komen, kunnen er door gemeentes programma’s 
op worden gesteld. Deze omgevingsprogramma’s geven 
een hulpmiddel om van visie naar uitvoering te komen. 
Het omgevingsprogramma woningbouw is zo’n 
programma, waarin de aanpak voor woningbouw 
ontwikkelingen wordt vastgelegd. Het geeft de kaders en 
randvoorwaarden van woningbouw tot 2040. Het derde 
onderdeel binnen de fysieke leefomgeving is een 
omgevingsplan. Dit is één gebiedsdekkend plan met alle 
regels voor de fysieke leefomgeving, iedere gemeente 
heeft één Omgevingsplan. 

Op de website: https://iplo.nl/ leest u meer over de 
omgevingswet en daarbij behorende onderdelen. Op de website: 
www.beuningen.nl/woningbouw vindt u meer informatie over de 
Beuningse aanpak van het omgevingsprogramma Woningbouw
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