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Historisch perspectief 
Wie in de geschiedenis terugkijkt, ziet dat de sociale woningbouwsector teruggaat op één 
initiatief uit het jaar 1852.  
 
Tijdens de opkomst van de industrialisatie en mechanisatie trokken veel mensen naar de 
opkomende steden waar de ontwikkelingen het meest merkbaar waren. De mensen werden 
uitgebuit en in de overbevolkte steden sloegen zogenoemde huisjesmelkers hun slag. Zij 
huisvestten mensen tegen woekerprijzen in krotten, krappe kelderwoningen, schuurtjes en ga 
zo door. Er zijn extreme voorbeelden bekend van grote gezinnen die gezamenlijk slechts één 
kamer als woonruimte tot hun beschikking hadden. Van ondergrondse riolering, stromend 
water, frisse bedden of badkamers was nog geen sprake. De gebrekkige hygiëne maakte dat 
cholera-epidemieën snel om zich heen konden grijpen. Sociale onrust was het gevolg. 

 
Tegen deze achtergrond nam de stedelijke elite eerst in Londen, later ook in Parijs en Berlijn in 
de eerste helft van de negentiende eeuw het initiatief om goede en betaalbare woningen 
aan te bieden. De Nederlandse predikant Ottho Heldring (1804-1876) merkte deze 
buitenlandse initiatieven op. In een boek over armoede uit 1844 riep hij op tot navolging in 
Nederland.  
 
Een aantal van zijn Amsterdamse vrienden, onder wie de doopsgezinde bankier C.P. van 
Eeghen (1816-1889), gaven hieraan gehoor. Zij richtten in 1852 de eerste Nederlandse 
woningbouwvereniging op: de ‘Vereeniging ten behoeve der Arbeidersklasse te Amsterdam’. 
De vereniging gaf aandelen uit van het toen kapitale bedrag van 2.000 gulden (omgerekend 
ongeveer 20.000 euro nu). Dit geld werd geïnvesteerd in goede, goedkope (betaalbare) 
woningen. De eerste werden gerealiseerd op de grond van een voormalig kantoor van de 
Oost-Indische Compagnie op het eiland Oostenburg. Ze moesten !eene matige rente"
opbrengen. In het werk van de woningbouwvereniging stonden begrippen als !reinheid#, 
!zindelijkheid#, !huiselijkheid"#en !zedelijkheid"#centraal. 
 
Zo ontstond de eerste aanzet voor de Volkshuisvesting in Nederland. Vervolgens duurde het 
nog tot 1901 voor de eerste Woningwet in Nederland van kracht werd. Deze woningwet is in 
1962 en vervolgens in 1992 is deze woningwet aangepast en uitgebreid.  
 
 
Bron: Canon Volkshuisvesting
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1 VOORAF 
 
WAC Veenendaal 

De WAC Veenendaal is opgericht op 19 maart 1961, als Stichting Adviescommissie 
Woningbouw en Woonomgeving VAC Veenendaal (hierna WAC). De stichting kent een 
bestuur dat minimaal uit vijf leden bestaat. Sinds januari 2022 bestaat het bestuur uit 7 
leden elk met hun eigen expertise.  
 
De beleidskeuze (2020) van het bestuur om meer zichtbaar binnen de gemeente 
aanwezig te zijn en een duidelijker eigen beleid na te streven heeft ertoe bijgedragen 
dat contacten van/met/door de WAC sterk zijn verbeterd. Het vijf-jaren (2020 – 2025) 
beleidsplan is de drager voor de activiteiten van WAC Veenendaal. Op basis van dat 
vijf-jaren beleidsplan is o.a. het volgende bereikt: 
• Nieuwe website. 
• Afscheid genomen van VACpuntWonen en Goed Wonen Check. 
• Aanhalen samenwerking regionale WAC’s. 
• Nieuw logo. 
• Vaste maandelijkse column in de Rijnpost. 
• De WAC wordt vroeger in het proces van plannen, ontwikkelen en bouwen 

betrokken door de gemeente.  
• Goede verstandhouding met ontwikkelend/bouwend Veenendaal. Adviezen 

worden regelmatig gevolgd. 
• Eigen toetskader(s) voor bouwplannen. 
• Structureel overleg met de gemeente bestuurlijk en ambtelijk. 
• Inbreng bij de totstandkoming van de omgevingsvisie. 
• Participatie in klankbordgroep energie en duurzaam. 
• Deelname aan meerdere debatten in de gemeente Veenendaal. 
• Deelname Webinars  
• Advies bij het uitvoeringsprogramma wonen van de gemeente.   
 
Juist nu er in Veenendaal meer en meer schaarste is aan locaties voor woningbouw 
ontwikkelingen is er een duidelijke taak voor de WAC. Deze taak is gericht op een 
goede afstemming van de bouwproductie op de vraag uit de ‘woonmarkt’. Met name 
de keuze voor bouwen voor bepaalde doelgroepen en aangepaste woonvormen is 
essentieel.  
 
Dit tweede, actueel, gemaakte beleidsplan schetst in korte lijn het algemene WAC-
beleid en meer in het bijzonder het werkplan in de periode 2022 – 2027.  
 
Veenendaal December 2021, 
 
Werkgroep communicatie 
 
Guus Hendriksen 
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2 MISSIE & DOELSTELLING 
2.1 Missie 
De missie van de WAC is gebaseerd op het doel van de WAC zoals in de acte van 
oprichting is vastgelegd.  
 

Het zijn van de vertegenwoordiger/belangenbehartiger van de 
woonconsument in Veenendaal door het tot stand brengen van inhoudelijke 
zaken op het gebied van volkshuisvesting in Veenendaal. Dit zodanig dat het 
woningbestand en de woonomgeving blijvend is/wordt afgestemd op de 
woonwensen van de woonconsument van Veenendaal.  

 
2.2 Doelstelling 
De doelstelling van de WAC is vastgelegd in de oprichtingsacte en nog steeds actueel.  

a. Het behartigen van de belangen van de woonconsument in de gemeente 
Veenendaal. Zij doet dit vanuit de visie van de woonconsument. De 
stichting zet zich in voor het bevorderen van de kwaliteit van wonen en 
daarmee voor de leefbaarheid van zowel bestaande als toekomstige 
woningen en hun woonomgeving en al wat daarmee in de ruimste zin 
verband houdt. De WAC wil namens en met de woonconsument 
gesprekspartner zijn van opdrachtgevers, ontwerpers en uitvoerders, zowel 
tijdens de voorbereiding als gedurende de bouw cq. vernieuwbouw van 
woningen en de realisatie van woonomgevingen.   

b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de 
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  

 
De WAC zoekt bij het volgen van de missie en doelstelling nadrukkelijk de verbinding 
met de woonconsument in Veenendaal.  
 
2.3 Kernwaarden 
De WAC ziet zich als nadrukkelijke 
speler, belangenbehartiger, van de 
Stakeholders (woonconsument). De 
WAC onderhoudt daartoe contacten 
met de Suppliers 
(aannemers/ontwikkelaars/ontwerpers 
c.a.) de Gemeente en de Stakeholders.  
De kernwaarden van de WAC bij het 
uitdragen en realiseren van de Missie en 
Doelstelling: 
• Transparant zijn 
• Onafhankelijk zijn 
• Inbrengen kennis 
• Werken op basis van consensus 
• Belangeloos zijn 
• Gevraagd en ongevraagd optreden 

Figuur 1: Rol WAC 
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2.4 Bestuurlijk 
De WAC bestaat uit zeven bestuursleden elk met hun eigen deskundigheid. Belangrijk 
kenmerk van de WAC is dat zij belangeloos werkt, onafhankelijk van andere spelers op 
de woningmarkt en de gemeente Veenendaal. De adviezen aan de gemeente en 
overige Suppliers worden gevraagd en ongevraagd gegeven.  
 
Vanaf 1 januari 2022 bestaat het bestuur uit zeven leden elk met hun eigen werk- 
ervaringsachtergrond welke het kloppend hart vormt van de WAC. De komende tijd zal 
naar verwachting het werk van de WAC intensiever worden door o.a.: 
• Vanuit de overheid zal een impuls worden gegeven om het woningtekort in ca. tien 

jaar tijd weg te werken. Daardoor zullen er meer bouwaanvragen beoordeelt 
moeten worden. 

• De vergrijzing noopt tot een andere keuzes van woninggrootte en indelingen en 
andere woonvormen. 

• De huidige stagnatie in doorstroming vraagt om creativiteit om deze wel weer 
opgang te brengen. 

• De (financiële)drempel van jongeren om een passende woning te vinden vraagt 
om oplossingen door andere type woningen en een andere benadering van het 
financiële vraagstuk. 

• De energietransitie en de verduurzaming van ‘het bouwen’ en de woningen 
noodzaakt tot visieontwikkeling en kennisvergroting. 

 
Indien de WAC zijn belangrijke rol voor de woonconsument wil blijven vervullen zal 
gekeken moeten worden naar de bestuurlijke samenstelling en mogelijk ook nog 
uitbreiding in menscapaciteit moeten worden gerealiseerd. De verwachting is dat tot 
ca. 2030 een bestuurlijke omvang van acht of negen personen noodzakelijk is. Indien 
de capaciteitsuitbreiding niet kan worden gerealiseerd zal het werkpakket goed 
moeten worden afgewogen wat wel op te pakken en wat niet.    
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3 ORGANISATIE & OMGEVING 
De WAC is een stichting zonder winstoogmerk en werkt uitsluitend met vrijwilligers. Het 
bestuur wordt gevormd door zeven vrijwilligers die de taken onderling hebben 
verdeeld. De interne en externe omgeving van de WAC is in onderstaande figuur 
uitgebeeld 

 
3.1 Organisatie 
De interne organisatie is dynamisch en thans opgedeeld in meerdere werkgroepen 
c.q. portefeuilles, te weten: 
1. Communicatie 
2. Kennispunt 
3. Samenleving & woonbehoefte 
4. Plantoets 
5. Duurzaam & energietransitie (in ontwikkeling) 
 
De WAC is een vrijwilligersorganisatie en heeft geen personeel in dienst. Het werk wordt 
gedaan door het bestuur, dat nu uit zeven personen bestaat, elk met hun eigen 
discipline c.q. werkgebied. Het bestuur kent een voorzitter, secretaris, penningmeester 
en vier gewone leden. De competenties voor de bestuursleden zijn: 
• Vakkennis. 
• Communicatief ingesteld. 
• Affiniteit met bouwen, wonen en woonomgeving in Veenendaal. 
• Integer. 
• Innovatief denkvermogen. 
• Observatie vermogen. 
• Besluitvaardig. 
 
Elk bestuurslid heeft zitting in meerdere werkgroepen, c.q. beheert samen met anderen 
één of meerdere portefeuilles. De werkzaamheden van elke werkgroep worden 
maandelijks in de plenaire vergadering met elkaar gedeeld en afgestemd. De 
werkgroepen zijn dynamisch in het takenpakket en de samentelling en kunnen in de 
loop van de tijd dus wisselen.   

Figuur 2  Organogram 
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De wijzigingen worden in de bestuursvergaderingen vastgelegd. Vanwege borging van 
de continuïteit in de bemensing van de werkgroepen en de kennis is het verstandig 
met elkaar te kijken op welke wijze hier invulling aan kan worden gegeven. Wellicht is 
een uitbreiding van het aantal leden wenselijk zie ook 2.4. 
 
3.2 Omgeving   
De externe omgeving voor de WAC is 
eveneens in figuur 3 weergegeven.  
De WAC onderkent daarbij twee 
hoofdgroepen, te weten: 
• Stakeholders 
• Suppliers 
 
De stakeholders zijn met name de 
woonconsument en de instellingen voor 
woningbouw en zorg in Veenendaal. 
Voor deze twee groepen zal de WAC 
zich maximaal inzetten voor het 
plannen, ontwikkelen en realiseren van 
het optimale woonaanbod en 
afgestemde woonomgeving.    
 
De woningcorporaties (Veenendaalse 
Woonstichting/Patrimonium 
Woonservice) kunnen in principe ook als 
Stakeholder worden gezien. Zij hebben 
echter een professionele eigen organisatie die bouwplannen ontwikkeld of doet 
ontwikkelen. Daarnaast hebben zij een eigen huurdersvereniging die belangen van de 
huurders behartigt. Via het gemeentelijke kanaal toetst de WAC de nieuwbouw- en 
renovatieplannen. Daarmee worden de woningcorporaties gezien als Supplier 
 
De Suppliers zijn de spelers op de woonmarkt, de gemeente Veenendaal die enerzijds 
de kaders en voorwaarden scheppen om tot een woningbeleid te komen, en 
anderzijds is dat ‘bouwend Veenendaal, de bedrijven en organisaties die de 
woonomgeving fysiek ontwerpen, ontwikkelen, invullen en afzetten richting de 
woonconsument van Veenendaal. Ook de beide woningbouwverenigingen worden 
tot de Suppliers gerekend.   

Omgeving 

Organisatie 

Figuur 3 De WAC visueel 
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4 BELEID 
4.1 Strategie en basis 
De strategie van de WAC is enerzijds betrokken en transparant handelen en anderzijds 
gevraagd en ongevraagd advies uit te 
brengen aan de gemeente welk 
handelen en adviseren steeds in het 
belang staan van de woonconsument 
te Veenendaal. Daarmee is de WAC 
de meest prominente organisatie die 
voor de belangen van de 
woonconsument opkomt.  
 
Teneinde deze rol goed in te vullen is 
het van groot belang dat de WAC als 
vanaf het prille begin geïnformeerd is 
en wordt over de 
(woon)beleidsontwikkelingen van de 
gemeente.   
 
Voor het uitoefenen van deze taak is het van belang steeds met alle Stakeholders en 
Suppliers en goede relatie te onderhouden met een open communicatie.  
 
De WAC is zich er wel van bewust dat alle partijen op de woonmarkt van Veenendaal 
elk hun eigen belang hebben en eigen doelen na zullen streven. De WAC is voor 
samenwerking en werkt bij voorkeur op basis van consensus, zonder daarbij het belang 
van de woonconsument uit het oog te verliezen. 
 
Daarom ook kiest de WAC in haar aanpak en beleid om volgens een gestructureerde 
aanpak in alle fases van de woonontwikkeling op het juiste moment de juiste informatie 
in te brengen in die fase en op basis daarvan tot afspraken te komen. Meer specifiek 
richt de WAC zich vanaf 2020 meer en meer op het zo vroeg mogelijk bij het gehele 
plan- en ontwikkelproces betrokken te zijn. In de relatie met de gemeente betekent dit 
dat de WAC graag meedenkt en adviseert over de woonvisie, het 
uitvoeringsprogramma wonen en de mogelijke aanpassingen van de 
omgevingsplannen voor zover dit ‘woon’ gerelateerde aspecten bevat. Derhalve 
verschuift de inzet van de WAC ook richting de beleidskaders van de gemeente voor 
wat betreft ‘wonen’ in Veenendaal. 
 
In de relatie naar de woningontwikkelaars in de gemeente betekent dit dat de WAC 
vooral graag meedenkt en praat en toetst in het ontwerpstadium van hun 
woningbouw projecten in Veenendaal. Juist in dat stadium komen de adviezen van de 
WAC het beste tot hun recht.  
 
Inmiddels heeft WAC Veenendaal haarlidmaatschap bij het VACpunt Wonen 
beëindigt. De veranderende aanpak van deze organisatie, het gebrek aan 
ondersteuning en de matige samenwerking met de lokale WAC’s en VAC’s hebben tot 
dit besluit geleid. Om te blijven voorzien in de eigen kennis en kunde is nadrukkelijker 
samenwerking gezocht met de WAC’s in de regio, zoals Wageningen, Ede, Renkum, 
Nijmegen en Utrechtse Heuvelrug.  
 

Input

Feedback 
(Suppliers/Stakeholders/omgeving)

Output
WAC 

operationeel  

Missie 
Doel- 

stelling 
Beleid                

Figuur 4 Intern proces van feedback en aanpassen 
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De ToetsWijzerWonen van het landelijk orgaan Vacpunt Wonen is inmiddels 
vervangen door eigen een toetskader. Binnen de regionale samenwerking zal 
worden afgestemd in welke mate en met welke inzet kan worden 
samengewerkt. Daarbij valt te denken aan:  
• Afstemmen gelijke toetskaders. 
• Gelijke definities van o.a. levensloopbestendig en zorg aanpasbaar bouwen. 
• Kennis ontwikkeling en scholing.  
 
4.2 SWOT analyse 
 
4.2.1 Kracht & Kans 
 
De kracht van de WAC is met name haar kennis 
en betrokkenheid bij het levensloopgeschikt 
bouwen en het zorgaanpasbaar bouwen op 
basis van de door de WAC ontwikkelde 
toetskaders.  
 
Met name levensloopgeschikt bouwen is in 
Veenendaal inmiddels opgenomen in de 
omgevingsvisie. Daarin staat letterlijk dat alle 
nieuw te bouwen woningen in Veenendaal vanaf 
de vaststellingsdatum aan deze criteria moeten voldoen. 
  
Verdere sterke punten van de WAC zijn onafhankelijkheid, het convenant met de 
gemeente Veenendaal en de diversiteit aan kennis binnen het bestuur.  
 
4.2.2 Zwakte & Bedreiging 
Door inzet van de werkgroep plantoetsen ligt inmiddels het moment waarop de WAC 
om advies wordt gevraagd duidelijk vroeger in het ontwikkelproces. Steeds meer 
ontvangt de WAC al in het ontwerpstadium de bouwplannen hetzij via de gemeente, 
hetzij via de planontwikkelaar. In figuur 6 en 7 is deze verschuiving weergegeven.  
 

Figuur 6 Toets moment huidige situatie Figuur 7 Toets moment gewenste situatie 

Figuur 5 SWOT 
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Om meer sturing te geven aan een ‘vraaggerichte’ invulling van het 
woningbouwprogramma in de gemeente is het van belang de goede contacten met 
de gemeente ook op beleidsniveau verder te verstevigen. Dat kan door steeds met 
een positieve insteek de gemeente te informeren en gevraagd/ongevraagd te 
adviseren over de programmatische invulling van nieuw te ontwikkelen locaties in 
Veenendaal.  
 
In hoofdstuk 4.4.1. is een overzicht gegeven op welke onderdelen de WAC de 
komende jaren de gemeente behulpzaam kan zijn om een vraaggerichte invulling van 
het woningprogramma vorm te geven. Het blijft van belang als WAC vooraan (figuur 7) 
in het ontwikkelproces bij de projectontwikkelaars aan tafel te schuiven en om al in de 
initiatieffase per plan afspraken te maken over de woningontwerpen (functioneel) en 
te hanteren toets kaders.   
 
Door alert te zijn op de wensen van de woonconsument kan de WAC haar zwakte en 
mogelijke bedreigingen omzetten in sterkte en kansen. Daarbij zijn er vier belangrijke 
vraagstukken waaraan de WAC een belangrijke bijdrage kan leveren, te weten. 
• Verminderen van het woningtekort. 
• Gericht ontwikkelen en bouwen voor ‘de grijze golf’. 
• Ruim aandacht voor voldoende aanbod voor de startende woonconsument.. 
• Doorstromingsgericht denken en handelen.  
 
Een zwak punt en bedreiging is de financiële afhankelijkheid van de gemeente. Het is 
goed na te gaan of er aanvullend mogelijkheden zijn voor het verwerven van extra 
inkomsten. Verder verdient de borging van kennis en status van de toetskaders de 
nodige aandacht. Door  
 
4.3 Convenant & Werkveld 
De rol van de WAC in de gemeente Veenendaal is vastgelegd in een convenant. Met 
name is daarin afgesproken dat de WAC in een zo vroeg mogelijk stadium wordt 
betrokken bij de beleidsvorming op het gebied van wonen met zorg. Ook de 
beleidstukken met betrekking tot overige bouwplannen c.a. worden in en zo vroeg 
mogelijk stadium aangeleverd. Verder is geregeld dat de WAC gevraagd en 
ongevraagd advies kan uitbrengen.      
 
Het geografische werkveld van de WAC is beperkt tot de gemeente Veenendaal. Het 
fysieke en organisatorische werkveld betreft de ontwikkelingen van het woningaanbod 
en de woonomgeving. Door niet langer lid te zijn van VacPuntWonen is het van belang 
een breed draagvlak te creëren voor de eigen toetskaders zo mogelijk afgestemd met 
de regionale WAC’s.  
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4.4 Samenwerking Suppliers 
4.4.1 Gemeente 
De samenwerking en informatiedeling met de 
gemeente wordt door de WAC als goed 
beoordeeld. De achterliggende twee jaar is in 
veel gevallen het moment waarop de 
bouwplannen ter toetsing aan de WAC 
werden aangeboden vervroegd naar de 
ontwerpfase. Ook is de WAC bij beduidend 
meer zaken betrokken dan voorheen. 
Voorbeelden daarvan zijn oa. advies bij de 
omgevingsvisie en de participatie in de 
klankbordgroep energie.   
 
Inmiddels is de WAC actief in de meeste cirkels 
van het beleidsproces voor woonontwikkeling 
in Veenendaal. In de contacten met de 
gemeente is nog wel een wens om ook bij de 
stedenbouwkundige programma’s en eisen in 
de ontwerpfase al advies te kunnen geven. Nu moet nog te vaak gebruik gemaakt 
worden van de mogelijkheid om ongevraagd advies te geven.  Waar ook nog aan 
verder moet worden gewerkt is de betrokkenheid van en de relatie met de 
woonconsument.  
 
Voor de beleidsperiode 2022 – 2027 wil de WAC binnen de gemeente Veenendaal nog 
beter betrokken zijn en blijven bij het tot stand komen cq. actualiseren van ten minste 
de hierna volgende zaken: 
• De Omgevingsvisie (medio december 2021 vastgesteld).  

Lange termijn beleidsvisie gemeente over de inrichting van de gemeente op het 
gebied van wonen, werken, welzijn, zorg, sport en recreatie. Laatste vaststelling 
december 2021. De WAC volgt en bewaakt deze omgevingsvisie m.b.t eventuele 
voorgenomen aanpassingen door de gemeente. 

• Omgevingsplannen. 
Zodra de omgevingswet definitief in werking treedt worden de huidige 
bestemmingsplannen omgevingsplannen. De WAC wil betrokken zijn en blijven bij 
de wijziging en totstandkoming van deze plannen.  De gemeente beschikt voor heel 
Veenendaal over een bestemmingsplan, welk plan bestaat uit meerdere 
deelplannen. De WAC volgt en bewaakt de omgevingsplannen m.b.t 
voorgenomen aanpassingen door de gemeente. Zo nodig maakt de WAC gebruik 
van haar recht ongevraagd de gemeente te adviseren. Indien de voorgenomen 
aanpassingen zijn gebaseerd op specifieke 
woningbouwplannen/projectontwikkelingen wil de WAC juist op dat moment die 
plannen toetsen aan haar toetskader. 

• Uitvoeringsprogramma wonen. 
Hierin legt de gemeente vast het aantal te realiseren woningen, naar locatie, 
doelgroep (bijvoorbeeld starters, senioren, zorg etc…) en tijd. De WAC volgt en 
bewaakt het uitvoeringsplan wonen en wil betrokken zijn bij alle voorgenomen 
aanpassingen/wijzigingen aanpassingen door de gemeente. Zo nodig maakt de 
WAC gebruik van haar recht ongevraagd de gemeente te adviseren. 
 

Figuur 8 Proces: ontwikkeling woonomgeving (gemeente) 
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• Omgevingsvergunning. 
Gemeentelijke, juridische vergunning voor het rechtmatig bouwen van gebouwen 
op een bepaalde plaats in de gemeente en het inrichten van de (woon)omgeving. 
De WAC wil graag geïnformeerd zijn over elke aanvraag omgevingsvergunning voor 
zover het direct de aanvraag woningen, dan wel woongebouwen betreft 
bestaande uit meer dan 4 wooneenheden. 

• Bijzondere ontwikkeling aangaande wonen en woonomgeving. 
Alle gemeenten in Nederland hebben van Rijkswege de taak opgelegd gekregen 
om uiterlijk in het jaar 2050 voor 95% - 100% CO2 neutraal te zijn. Uiterlijk in 2030 dient 
al 49% van deze doelstelling te zijn waargemaakt. Belangrijk uitgangspunt voor het 
halen van deze doelstelling is het volledig uitbannen van fossiele brandstoffen zoals 
aardolie, hout, (aard)gas, steenkool etc.. De WAC wil zich inzetten deze 
zogenoemde energietransitie in Veenendaal goed te laten verlopen, dat wil 
zeggen, doelmatig en doeltreffend op gemeentelijk niveau. Zowel de rijksoverheid 
als de gemeentelijke overheid hebben bepaald dat deze energietransitie voor de 
burgers budgettair neutraal uitkomen. Met andere woorden de noodzakelijke 
investeringskosten voor de burger moeten door die burger binnen een acceptabele 
termijn (10 - 15 jaar) kunnen worden terugverdiend. Naast de omvorming van het 
aardgasnetwerk naar een ander soort netwerk zoals, wijk gebonden warmte 
netwerken en waterstof netwerken, gaat het hier ook om CO2 neutraal bouwen, 
hergebruik van restwarmte uit afvalwater, doelmatig gebruik van regenwater, 
circulair bouwen, inzet van diepe en ondiepe geothermie etc...  

 
Deze veranderende, op beleid gerichte, werkwijze van de WAC past binnen de 
afspraken van het convenant. Het sluit beter aan bij het convenant. In het convenant 
wordt niet specifiek geregeld in welke projectfase de WAC-toets wordt uitgevoerd.  
 
Ten aanzien van ‘wonen met zorg’ wordt zelfs gesproken van. ‘in een zo vroeg mogelijk 
stadium’. Verder geeft het convenant aan dat adviezen gevraagd en ongevraagd 
kunnen worden gegeven.  
 
4.4.2 Overige Suppliers 
Het is van wezenlijk belang een goede relatie 
te onderhouden met de overige Suppliers. Om 
de WAC doelen ten aanzien van: levensloop 
geschikt, zorgaanpasbaar en duurzaamheid te 
bereiken is die goede relatie van belang.  
 
Om de adviezen van de WAC effectief terug 
te zien in de woonontwikkeling is het van groot 
belang in een vroeg stadium (initiatief- en 
definitie fase) de bouwplannen van 
ontwikkelaars en bouwers te toetsten aan de 
hand van de eigen tools.  
 
Nu de WAC, zoals weergegeven in hoofdstuk 
4.4.1 meer en meer bij de beleidsmatige 
invulling van de woonopgave wordt 
betrokken, is het ook van belang dit af te stemmen met de overige Suppliers. De toets 
tool van de WAC als genoemd onder hoofdstuk 4.2.1 kan dan in een vroeg(er) stadium 
door de Suppliers als basis worden genomen voor de uitwerking van hun plannen.  

Figuur 9 Optimaal effect inzet WAC-Tools op ontwikkelproces 
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Het is daarom zaak met de Suppliers een goede relatie te hebben en de WAC 
regelmatig onder hun aandacht te brengen, naast de persoonlijke benadering kan dat 
door : 
• Presentaties in de Businessclubs 
• Presentaties in de Service-clubs (Rotary, Lions, Ronde tafel e.d.) 
• Eigen nieuwsbrief WAC 
• Heldere, informatieve website 
• Inzet social-media 
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5 WERKPLAN 2022 - 2027 
5.1 Werkwijze 
Nu de WAC eerder in het bouwproces en ook nadrukkelijker haar rol kan pakken bij de 
beleidsmatige invulling van het woningprogramma en plannen van de woonomgeving 
is het zaak de WAC voldoende sterk te houden en te zorgen dat er voldoende kennis 
en fysieke capaciteit binnen het bestuur aanwezig is. Nagegaan moet worden of een 
verdere uitbreiding van het bestuur noodzakelijk is.  
 
Voor de continuïteit van het werk van de WAC wordt gewerkt in vier werkgroepen zie 
en is een vijfde werkgroep in oprichting, zie ook 3.1.  
• Werkgroep 1 (communicatie) 

Is belast met de algehele communicatie van de WAC Veenendaal. Daartoe hoort 
het verzorgen van maandelijkse columns in de Rijnpost, opzet en onderhoud 
website, ontwikkelen presentatie materiaal (banners, visite kaartjes, Organisatie 
presentatie, inzet sociale media).  
Huidige bezetting GH, AV, MA en BD 

• Werkgroep 2 (Kennispunt) 
Is belast met het op niveau houden van de kennis van de leden om de taken goed 
uit te oefenen. Dit kan door het verstrekken van publicaties, organiseren van 
excursies, attenderen op mogelijk belangrijke scholingsmogelijkheden, symposia e.d.  
Huidige bezetting LK, AB en MA 

• Werkgroep 3 (Samenleving & woonbehoefte) 
Is belast met de contacten met de gemeente over woonontwikkelingen, 
woonvormen e.d. bijvoorbeeld. Jongeren huisvesting- en Ouderen huisvesting 
Huidige bezetting: AV, BD, MA, GH en JC  

• Werkgroep 4 (Plantoets) 
Ontwikkelt en bewaakt het toetsingskader, voert de plantoetsen uit en rapporteert 
deze binnen de WAC en aan de gemeente en de planindiener/ontwikkelaar. 
Verder onderhoud de werkgroep de contacten met de gemeente, de 
planontwikkelaars in Veenendaal, de woningcorporaties aangaande de nieuw te 
verwachten bouwplannen.  
Huidige bezetting: MA, AB, LK en GH   

• Werkgroep 5 (Duurzaam). In oprichting. 
Het thema duurzaam krijgt een steeds belangrijker plaats in de ontwikkeling en 
bouw van woningen. De WAC is een tijd bezig om ook in dit werkterrein positie te 
kiezen. Eerst door deel uit te maken van de klankbordgroep aardgasvrij en door 
inbreng bij het opstellen van de visie op energietransitie. Inmiddels is afgesproken 
een extra werkgroep in te stellen. Met als eerste taak om te proberen meer vaart te 
laten ontstaan in de grote veranderingen die op het vlak van warmtebronnen en 
isolatie noodzakelijk zijn. Tegelijk zal worden bezien hoe groot dit thema duurzaam 
verder kan worden opgepakt. 
Huidige bezetting: AV, AB en JC 
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Gelet op de veranderende rol invulling van de WAC zie 4.4.1 is het goed na te gaan of 
de huidige opzet van werkgroepen nog juist is. Ook is het goed nog eens goed naar de 
bezetting van deze werkgroepen te kijken. Mede ook vanwege de bestuurlijke 
uitbreiding.   
 
Het is van belang de intensivering van de betrokkenheid van de WAC bij het 
beleidsproces van de gemeente verder uit te bouwen. Ook een zo vroeg mogelijk 
instap in het ontwikkelproces van de overige Suppliers blijft van belang.  
 
5.2 Werkdoelen   
Om het voorgaande te bereiken zullen een aantal stappen moeten worden gezet. Met 
name het intensiveren van de contacten met de gemeente op zowel beleidsmatig-, 
als op uitvoerend niveau is daarbij van belang. Daarenboven spelen er de komende 
jaren een aantal bijzondere zaken in Nederland zoals de energietransitie, het 
verduurzamen, de omgevingsvisie en de woonvisie. De volgende activiteiten zullen in 
de werkgroepen uitgewerkt worden en met de betrokken partijen zoals de Gemeente, 
Bouwend Veenendaal, de Woningcorporaties en Zorginstellingen worden afgestemd: 
• Promoten WAC bij de Suppliers en woonconsument. 
• Communicatieplan actueel houden. 
• Visie op verduurzamen opstellen en uitdragen. 
• Actief bijdragen aan het beleid voor isoleren en aardgasvrij maken van de 

bestaande woningen. 
• Relatie en positie met/in de gemeente blijven onderhouden en blijven 

optimaliseren. Met als doel steeds: 
o tijdig bij plan/woonontwikkelingen betrokken te zijn, al vanaf de fase van 

stedenbouwkundige uitgangspunten; 
o tijdig betrokken te zijn bij aanpassingen van de omgevingsvisie; 
o tijdig betrokken te zijn bij de aanpassingen van omgevingsplannen; 
o tijdig betrokken te zijn bij de aanpassingen van het uitvoeringsplan wonen;   

• Woonvisie gemeente en nota ouderenbeleid gemeente toetsen en zo nodig 
proberen aan te laten passen (rekening houdende meer levensloop 
geschikt/zorgaanpasbaar etc..). 

• Daarbij in het bijzonder, samen met diverse betrokken partners, werken aan de 
bewustwording van senioren op de woon en zorgvragen die op hen afkomen. 

• Communicatieplan uitwerken. 
• Inzetten sociale media. 
• Intensiveren contact met de Pers (o.a. Rijnpost). 
• Kennisontwikkeling voor uitoefenen taak o.a. op het gebied van duurzaamheid & 

energie, levensloopgeschiktheid en zorgaanpasbaar bouwen. 
 

5.3 Kennisontwikkeling/borging 
• Samenwerking regio WAC. 
• Gerichte excursies in relatie tot communicatie en informatie behoefte WAC. 
• Eigen nieuwsgaring. 
• Cursus/seminars e.d.. 
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6 COMMUNICATIE PLAN 
6.1 De basis 
Voor het bereiken van de Stakeholders en Suppliers wordt een communicatiestrategie 
uitgewerkt. Op dit moment communiceert de WAC vrijwel uitsluitend via de website, 
persoonlijke contact met gemeentelijke vertegenwoordiging/contactpersoon en de 
columns in de Rijnpost.  
 
Ten einde een breder en meer efficiënte communicatie te realiseren en zodoende 
meer bekendheid en draagvlak bij de Stakeholders en Suppliers te bewerkstelligen is 
het noodzakelijk een communicatieplan op te zetten. Onderstaand wordt een eerste 
aanzet gegeven voor het communicatieplan 2022 - 2027. 
   
Doel Creëren van een optimaal draagvlak bij de Stakeholders, 

voor de positie en de te verrichten werkzaamheden van de 
WAC binnen de gemeente 

 

Hoe Door:  
a) Tijdig en voortdurend te onderkennen wie de 

Stakeholders van de WAC zijn. 
b) Tijdig en voortdurend onderkennen en herkennen wat 

wenselijk of noodzakelijk is te communiceren. 
c) Objectief zijn. 
d) Regelmatig via vastgestelde routes te communiceren. 

 

Stakeholders 1) Inwoners Veenendaal. 
2) Zorginstellingen Veenendaal. 

 

Suppliers • College van B&W. 
• Gemeenteraad. 
• Ambtenarenapparaat (bouw/wonen) gemeente 

Veenendaal. 
• Woningcorporaties in Veenendaal. 
• Projectontwikkelaars/ontwikkelende aannemers werkend 

voor/in projecten te Veenendaal. 
• Architecten die met enige regelmaat projectmatig in 

Veenendaal werkzaam zijn.  
• Makelaars Veenendaal. 

 

Middelen • Budget. 
• Website. 
• Vaste column Rijnpost. 
• Afwegen welke sociale media geschikt zijn om 

verantwoord in te zetten om de inwoners Veenendaal te 
peilen/informeren. 

• Websitegemeente (WAC nu niet te vinden op site). 
• Contacten via Businessclubs opzetten. 
• Contacten via serviceclubs opzetten. 
• Kwartaal journaal. 

 

Thema’s Verwachte actualiteit 2022 - 2027 
• Energie transitie. 
• Duurzaamheid/circulair ontwikkelen en bouwen. 
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• Herijken Woonvisie gemeente à prestatieafspraken à rol 
positie WAC. 

• Vastgoed monitor. 
• Samenwerking met zorg/welzijn. 
• Levensloop & zorg geschikt ontwikkelen en bouwen. 

 
6.2 Communicatiemiddelen 
Naast de Website is het noodzakelijk meer doelgroep gericht een communicatiemiddel 
op te zetten. In eerste instantie wordt het volgende onderzocht en indien haalbaar en 
positief bevonden nader uitgewerkt en ingezet. 
 
6.2.1 Website 
De website is in 2020 vernieuwd. Deze dient steeds actueel te zijn met de laatste 
informatie vanuit de WAC. Een algehele vernieuwing elke 5 jaar is wenselijk. 
 
6.2.2 Sociale media 
De inzet van sociale media is nog niet van de grond gekomen. De capaciteit en 
ervaring daarvoor ontbreekt op dit moment binnen het huidige bestuur. Voor een 
actuele communicatie met de ‘jongere’ woonconsument is de inzet van sociale media 
echter een must. Wel zijn er risico’s aan verbonden van vooral miscommunicatie hetzij 
door het maken van fouten, hetzij door eenvoudig weg verkeerd begrepen te worden. 
In eerste instantie wordt gedacht een proef te starten met een tot maximaal drie 
actuele platformen, bijvoorbeeld: 
a) Twitter 
b) Instagram 
c) Facebook 
 
Voor de te maken keuzes hierin en het operationeel maken is het wellicht goed en 
zinvol dit met een onderwijsinstelling op te pakken.  De werkgroep communicatie zal dit 
op zich nemen.  
 
6.2.3 Traditionele media 
Sinds medio september 2020 heeft de WAC een vaste maandelijkse column in de 
Rijnpost. Bij toerbeurt verzorgd de werkgroep 1 deze column. Deze worden na 
publicatie tevens via de website toegankelijk gemaakt. Hoewel de response op deze 
columns (nog) laag is, neemt de bekendheid van de WAC onder de inwoners van 
Veenendaal toe.  
 
De traditionele media blijven hoe dan ook steeds een belangrijke rol spelen voor de 
bekendheid van de WAC. De beste manier daarvoor is het onderhouden van een 
open relatie met de lokale media zoals de Rijnpost en Lokale omroep. Voor de 
komende periode   
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6.2.4 Nieuwsbrief 
Verder kan gedacht worden om enkele keren per jaar (max. 4) een nieuwsbrief uit te 
brengen, gericht op de actualiteit van Wonen, woonontwikkelingen e.d. in 
Veenendaal. Deze nieuwsbrief kan gericht zijn aan zowel de Stakeholders als de 
Suppliers. Ook via de website kan de nieuwsbrief aan de woonconsument worden 
gepresenteerd.  
 
6.2.5 Presentaties  
Zowel de Stakeholders als Suppliers kunnen worden bereikt door het geven van 
presentaties over: 
• Het werk van de WAC 
• Actuele onderwerpen zoals Omgevingsvisie, Energietransitie, Duurzaamheid e.d. 
Deze presentaties kunnen gericht zijn op zowel de Stakeholders als de Suppliers. De 
Stakeholders kunnen worden bereikt via o.a. wijkraden, VvE’s, terwijl de Suppliers vooral 
bereikt kunnen worden via o.a. Businessclubs en Serviceclubs (bijvoorbeeld Rotary). 
 
6.2.6 Persoonlijk contact   
Een ander zeer belangrijk contact is het persoonlijke contact van de WAC-leden met 
de omgeving. Tot op heden wordt de communicatie van de WAC hoofdzakelijk op 
deze manier vormgegeven. Met name voor de Suppliers, gemeente en 
woningcorporaties in het bijzonder is dit een goede en belangrijke van communiceren 
en profileren.  
 
Deze wijze van communiceren kan o.a. door: 
a) Uitnodigen betrokkenen bij WAC vergaderingen. 
b) Deelnemen aan gemeentelijke werkgroepen, discussieplatforms e.d. zoals 

gemeentelijke OSD, discussiegroep Energietransitie enz…    
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6.2.7 Communicatie matrix 
In onderstaande matrix is het verwachte bereik van doelgroepen per 
communicatiemiddel weergegeven.  

 
  

Item 
Wie 
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7 BUDGET 
7.1 Overzicht 
Zoals eerder vermeld werkt de WAC met vrijwilligers en krijgen de bestuursleden geen 
vergoeding voor de gepleegde inspanningen. Uitsluitend de ‘out of pocket’ kosten 
komen voor vergoeding in aanmerking. Zie onderstaande begroting.  
 
Begroting 2022: 
 

Code Onderdeel Ontvangsten Uitgaven 
10 
 

Subsidie gemeente Veenendaal € 4.800,00  
20 
 

Reiskosten  € 500,00 
30 
 

Studie en congres kosten  € 500,00 

40 Bank- en kantoorkosten  € 500,00 

50 Representatiekosten  € 1.500,00 

60 PR kosten  € 1.000,00 

70 Website  € 500,00 

80 Kosten regio participatie  € 200,00 

90 Onvoorzien/overig  € 500,00 

Totaal  € 4.800,00 € 5.200,00 
    

In 2022 wordt een klein tekort verwacht. De reden daarvan is de uitbreiding van de 
WAC in ledental en in activiteiten. De verwachting is dat de overschrijding eenmalig is. 
Het tekort kan worden gedekt uit de reserves.  
 
7.2 Herkomst 
De WAC ontvangt jaarlijks een subsidiebedrag van de Gemeente Veenendaal, die de 
jaarlijkse onkosten ten behoeve van het secretariaat, website, representatie en 
reiskosten ongeveer dekt. Refererend aan de aanvullende werkzaamheden in dit 
beleidsplan zullen de kosten van de WAC toenemen. 
 
Een aanvulling op de subsidie van de gemeente is dan wenselijk. Hiervoor dient een 
aanvullende kostenraming te worden gemaakt. Indien de gemeente niet bereidt is een 
hoger subsidiebedrag toe te kennen, kan gekeken worden of de dekking van de 
noodzakelijke uitgaven op andere wijze kan worden gedekt.  
 
  
 


