
 

Cortgene 2 

2951 ED Alblasserdam 

T: 14 078 

W: www.alblasserdam.nl 
 

 

P E R S B E R I C H T  
Alblasserdam, 23 maart 2023 

 

 

Flexwonen aan de Pieter de Hoochplaats 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Alblasserdam heeft besloten dat er 40 tot 60 

tijdelijke woningen ('flexwoningen') aan de Pieter de Hoochplaats komen. Dit is op de plek waar 

vroeger de christelijke basisschool de Loopplank was gevestigd. Vandaag worden de 

omwonenden van deze locatie via een brief op de hoogte gesteld.   

 

Ruimte op de huizenmarkt  

Burgemeester Jan Heijkoop zegt: "Woningnood speelt in het hele land, ook in Alblasserdam. Als 

gemeente Alblasserdam hebben wij een verantwoordelijkheid in het bijdragen aan het vraagstuk rondom 

de huisvesting van statushouders. Tegelijkertijd willen wij ook woonruimte bieden aan jongeren en 

mensen die om uiteenlopende redenen met spoed een woning zoeken in ons dorp. De bouw van 40 tot 

60 flexwoningen draagt op korte termijn bij aan deze uitdagingen. Ik ben er trots op dat we niet alleen 

maar praten, maar ook concreet handelen in Alblasserdam." 
 

 

Noot voor de redactie:  

Heeft u vragen naar aanleiding van dit persbericht, neemt u dan contact op met Larissa Schouwstra (06-

43 2949 40), woordvoerder namens het college van burgemeester en wethouders. team communicatie 

gemeente Alblasserdam. 

Wij begrijpen dat er vragen zijn over deze ontwikkeling. We staan nog aan het begin van het traject en 

hebben daardoor nog niet overal antwoord op. Wel vinden we het belangrijk u snel te informeren over 

genomen besluiten en mee te nemen in het verdere proces. De exacte inrichting van de locatie voor de 

flexwoningen is nog niet bekend. Woonkracht10 gaat een eerste plan uitwerken. Zodra dit is uitgewerkt, 

organiseren we samen een informatieavond.  

U bent van harte welkom om aanwezig te zijn bij de inloopavond op maandag 27 maart van 18:00 uur tot 

20:00 uur. Na afloop van deze avond is wethouder Margreet de Deugd beschikbaar om uw vragen te 

beantwoorden. De brief is toegevoegd in de bijlage van deze e-mail. Op de website 

www.alblasserdam.nl/flexwonen vullen we de vragen en antwoorden aan. De raadsinformatiebrief 

openbaar en te vinden in het Raadsinformatiesysteem (RIS). 

 

 

 

http://www.alblasserdam.nl/
http://www.alblasserdam.nl/flexwonen
https://raad.alblasserdam.nl/

