9 februari 2022
Beste inwoners van Hellouw, beste dorpsgenoten,
In de Kernagenda Hellouw, die u allen in de bus heeft ontvangen, staat nadrukkelijk woningbouw
genoemd. Dit is geen nieuwe wens!
Ook in de eerdere dorpsvisie en in het Bidboek van de gemeente West Betuwe werd de wens van
woningbouw in Hellouw al genoemd.
Tijd om er echt mee aan de slag te gaan. Een klein woningbouw-werkgroepje heeft deze handschoen
nu opgepakt.
Enige tijd geleden heeft u dan ook een enquête ontvangen over de woningbouw / woningen
behoefte in Hellouw. Een eerste belangrijke stap.
Velen van u hebben deze enquête ingevuld, waarvoor veel dank!
Uit de enquête kwam naar voren dat de behoefte aan woningen groot is, dat CPO bouwen een
bouwvorm is die bij velen aanspreekt.
De werkgroep heeft zich verdiept in CPO bouwen en weet inmiddels wat hier de kansen en
bedreigingen van zijn. Ook andere vormen, mogelijkheid bouw door een ontwikkelaar, of bouw in
samenwerking met een woningbouwcorporatie worden bekeken.
Graag deelt de werkgroep de resultaten van de enquête en de kennis tot nu toe met u allen.
Daarvoor zal de woningbouwgroep, zodra de “Corona storm” iets is gaan liggen, een

bijeenkomst in “Dorpshuis de Biskamp”
organiseren. U ontvangt hiervoor binnenkort een uitnodiging van ons.
•
•
•

Er wordt dan een presentatie gegeven over de uitkomsten van de enquête.
Enkele deskundigen zullen ons meer vertellen over wat CPO bouwen is.
Indien er al meer kennis is van andere mogelijkheden wordt dit ook gedeeld.

Daarna kunnen we met elkaar, onder genot van een drankje, praten over wat we hier van denken.
U hoort spoedig van ons wanneer de bijeenkomst in de Biskamp plaatsvindt.

Mocht u willen aansluiten bij het woningbouw-werkgroepje?
U bent van harte welkom, laat ons dat weten op de avond in het Dorpshuis.

Met vriendelijke groeten,
Woningbouw-werkgroepje Hellouw

