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Foto ter illustratie: tiny houses in Dordrecht. © Rinie Boon

Twee ‘kansrijke locaties’ voor tiny
houses in Vijfheerenlanden
Er zijn twee ‘kansrijke plekken’ voor tiny houses in Vijfheerenlanden. Dat laat de gemeente
weten, na overleg met de stichting die zulke kleine, minimalistische huizen wil realiseren. 

5

De Stichting Tiny Houses Vijfheerenlanden had meerdere locaties doorgegeven aan de
gemeente. Het gaat om plekken aan de Tiendweg in Leerdam, de Achterdijk bij Kedichem, Oud
Schaik en aan de Diefdijk te Leerdam. Een deel van de locaties is door de gemeente afgewezen
omdat die middenin landelijk gebied liggen en daardoor niet in aanmerking komen voor
woningbouw. Twee plekken kunnen wat de gemeente betreft nader worden onderzocht. 
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