
   
 

 
 
Praat mee over wonen!   
 
Uitnodiging inloopbijeenkomsten en enquête over wonen 
 
De gemeente Midden-Drenthe werkt aan een nieuwe woonvisie en wil graag weten hoe u 
denkt over het wonen in Midden-Drenthe. Daarom organiseert de gemeente drie 
inloopbijeenkomsten over wonen: op 21 september in Smilde, 26 september in 
Westerbork en 28 september in Beilen. Ook is er een enquête gemaakt die u online kunt 
invullen. 
 
Woningen voor starters? Bouwen in de kleine dorpen? Geef uw mening! 
In de woonvisie komt te staan wat de gemeente wil doen om het wonen in de gemeente 
aantrekkelijk te houden voor alle inwoners. Daarom willen we graag van u als inwoner horen 
hoe u het wonen in de gemeente ervaart en wat er nodig is om ook in de toekomst prettig te 
kunnen wonen. Aan welke woningen is volgens u een tekort? Hoe houden we het wonen 
betaalbaar? Moeten we bouwen voor starters of voor senioren?  
 
Inloopbijeenkomsten over wonen in Smilde, Westerbork en Beilen 
Tijdens de inloopavonden over wonen bent u van harte welkom om langs te komen. 
Medewerkers van de gemeente gaan graag met u in gesprek.  U bent welkom op een locatie 
en tijdstip dat u het beste uitkomt.  
 
Bijeenkomst wonen Smilde 
Wanneer?  Woensdag 21 september 2022 
Tijd?   Inloop van 19:30 uur – 21:00 uur (om 20:00 uur een centrale toelichting) 
Waar?   Zalencentrum Het Kompas, Veenhoopsweg 12b Smilde 
 
Bijeenkomst wonen Westerbork 
Wanneer?  Maandag 26 september 2022 
Tijd?  Inloop van 19:30 uur – 21:00 uur (om 20:00 uur een centrale toelichting) 
Waar?  De Voorhof, Hoogeveenseweg 4 Westerbork 
 
Bijeenkomst wonen Beilen 
Wanneer?  Woensdag 28 september 2022 
Tijd?   Inloop van 19:30 uur – 21:00 uur (om 20:00 uur een centrale toelichting) 
Waar?   Gemeentehuis, Raadhuisplein 1 Beilen 
 
Enquête  
Naast de inloopbijeenkomsten is het mogelijk om via een digitale enquête uw mening te 
geven over het wonen in Midden-Drenthe en input mee te geven voor de nieuwe woonvisie. 
De enquête over wonen staat van 14 september tot en met 4 oktober op de website van de 
gemeente: www.middendrenthe.nl/woonvisie.  
 
Vervolg 
De gemeente gebruikt de input van de inloopavonden en de enquête bij het schrijven van de 
nieuwe woonvisie. De concept-woonvisie zal naar verwachting dit najaar gereed zijn.  

Uitnodiging 
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