Geachte heer/mevrouw,
Graag zou ik dat met het advies voor het wonen nu en in de toekomst; heel nadrukkelijk er ook
nagedacht wordt en daadwerkelijk een besluit wordt genomen; om het wonen voor iemand die moet
leven van een minimum aan inkomen ook moet kunnen wonen.
Deze groep wordt altijd vergeten in het meenemen van toekomstplannen m.b.t. huisvesting.
Ook mensen die zoals ik moeten leven van een WWB; Wet werk en bijstand verdienen het om in de
toekomst ook te kunnen blijven wonen. Want het is nu al moeilijk, want vaak zijn de kosten voor een
sociale huurwoning €600,00 al het bedrag waar iemand een hele maand van leven moet; oftewel de
huur is overeenkomstig het loon wat deze persoon ontvangt. Het zou de Gemeente sieren als zij
hiermee rekening houden, want heel vaak valt deze groep buiten de boot; qua dat er aan hen
gedacht wordt.
Heel graag zou ikzelf willen blijven wonen in deze/onze Gemeente De Bilt. Ik ben woonachtig in
Bilthoven; dit is voor mij essentieel; aangezien ik met mijn astma; ook moet wonen in een bosrijke
omgeving; gezien het feit, dat dit goed werkend is op mijn gezondheid.
Het zou wie weet ook een idee zijn, dat er een flat in gedeelten wordt opgebouwd voor
groepswonen; zonder trappen, maar dan wel dat een ieder eigen sanitair en keuken heeft, maar er
wel toekomst gericht gebouwd is, zodat de mensen die er wonen elkaar in de gaten kunnen houden;
dit door het sociale van een goede buur is beter dan een verre vriend. Boodschappen voor elkaar
doen enz. Maar het zou voor deze groep mensen ook zeer fijn zijn, dat dit in de buurt is van een
bushalte die ook daadwerkelijk vaak aan gedaan wordt.
Zeer zeker zou er ook zonder, dat er een algemene flat voor deze hierboven genoemde doelgroep
komt; woningen moeten blijven voor deze groep mensen die juist individueel op zichzelf willen
blijven wonen. Ook worden er geregeld bedrijfspanden omgebouwd tot meerdere woningen; dit is
ook een toekomst gericht iets lijkt mij.
Maar een dringend doch vriendelijk verzoek; houd u het alstublieft betaalbaar; dus juist met name
voor mensen die van een WWB uitkering moeten leven. Deze mensen hebben gezamenlijk met de
wat gefortuneerdere mensen ook recht op een woning die betaalbaar is. Gemeente De Bilt moet er
blijvend zijn voor de mensen met een laag inkomen, maar ook voor een hoger inkomen. Dat is een
afspiegeling van de samenleving.
Al met al misschien een heel verhaal, maar wel een die zeer zeker meegenomen moet worden m.b.t.
advies uitbrengen naar de Gemeente. Ik wens u en de mensen die advies uitbrengen heel veel succes
en zou graag van u vernemen of mijn advies hierin meegenomen is? En graag zou ik de conclusie of
het beleid willen ontvangen per email, zodat ik weet, dat er daadwerkelijk wat met mijn advies is
gedaan.
Met vriendelijke groet,
Mevrouw Tigchelaar

