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SliM Wonen staat achter Sliedrecht Ontwikkelingvisie. 

 

Onderstaand het Persbericht dat SLiM Wonen eind januari 2020 heeft rond gestuurd na het besluit van 
het Algemeen bestuur op 22 januari 2020.   

 

Het algemeen bestuur van SLiM Wonen heeft de Sliedrecht Ontwikkelvisie van 18 april 2019 
omarmt als  “Goed voor de huurders van nu in de toekomst van Sliedrecht”. 

SLiM Wonen constateert uit het “Woningmarktonderzoek”, onderdeel van de Ontwikkelingvisie, dat er 
een sterke absolute stijging gaat plaatsvinden onder de huishoudens van 75-plussers en dat 
alleenstaanden een nog groter deel van de huishoudens gaan uitmaken. “Maatregelen op het gebied van 
huisvesting voor die groep moeten plaatsvinden”, vindt SLiM Wonen daarom.  

Zij is het eens met de conclusie uit het rapport dat het aanbod aan betaalbare huurwoningen in Sliedrecht 
kan worden uitgebreid.  

In genoemde visie staat ook, dat de Stationsweg te zware belasting ondervindt en dat de karakteristieke 
bebouwing daar niet geschikt voor is. 

SLiM Wonen onderschrijft de keus om Kerkerak op den duur (in de loop van 30 jaar) woongebied te laten 
worden. 

“Er zal niet alleen een prachtig woonwijk ontstaan waar sociale huurwoningen o.a. voor 1 en 2 
persoonshuishoudens mooi gemixt kunnen worden met (hele) dure woningen, het zou alle 
hoofdverkeerswegen in Sliedrecht, met name de Stationsweg ontlasten van (te) veel en (te) zwaar 
verkeer.” aldus SLiM Wonen. 

SLiM Wonen is er verheugd over dat in de genoemde visie niet wordt gekozen voor het ontwikkelen van 
een woonwijk over de spoorlijnen. 

“Immers, de verkeersdruk op alle hoofdverkeerswegen van Sliedrecht met name op de Stationsweg zou 
onverantwoord toenemen.” 

Langs de hoofdwegen van Sliedrecht staan veel sociale huurwoningen van Tablis Wonen.” 

SLiM Wonen is er dan ook van overtuigd dat uitvoering van “De Ruimtelijke Visie Sliedrecht 2050” de 
leefbaarheid in Sliedrecht en met name voor huurders van Tablis Wonen ten goede zal komen. 

SLiM Wonen roept alle gemeenteraadsleden van Sliedrecht op om over hun schaduw heen te stappen en 
hun standpunt om “De Ruimtelijke Visie Sliedrecht 2050” onder in een la op te bergen te heroverwegen. 

 

 


