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overleg d.d.  30 juni 2021 

 

Aanwezig 
Diversen: (afgevaardigden van) woningstichtingen, ouderen-organisaties, zorginstellingen, makelaars en 

ontwikkelaars, dorpsraden (inclusief meedenkgroep Heesch), enkele raadsleden (zie bijlage 1) 

Agenda  

1. Presentatie concept Woningmarkt-onderzoek 

2. Vragenronde 

3. Marktconsultatie 

Aanleiding 

Het college stelt dit jaar een nieuwe woonvisie op. Daarom laat het college dit jaar een woningmarkt- onder-

zoek uitvoeren. Op 30 juni vindt een presentatie van het onderzoek plaats voor een brede groep stakehol-

ders. Deze stakeholders hebben zelf ook (lokale) kennis van de woningmarkt. De bedoeling is om deze 

lokale kennis op te halen om zo het onderzoek te verrijken.  

Gespreksverslag 

Ad 1.  

Presentatie concept woningmarktonderzoek: zie bijlage 2.   

 

Ad 2.  

Op basis van de vragenronde is het nodig en wenselijk het onderzoek op de volgende punten verder uit te 

werken: 

1. Welk deel van de bestaande woningvoorraad is levensloopgeschikt dan wel levensloopbestendig 

of levensloopgeschikt dan wel levensloopbestendig te maken? 

2. Wat is de opgave als het gaat om het huisvesten van internationale werknemers? 

3. Wat geven de verhuisbewegingen aan van en naar de gemeente en binnen de gemeente? 

 

Aandachtspunten volgens aanwezigen:  

- houd één definitie aan voor senioren. (Wij houden een leeftijdgrens van ouder dan 65 aan). 

- handhaaf de zelfbewoningsplicht!  

- woningen bouwen voor de leefbaarheid van kleine kernen 

- ontwikkel een strategie om grond in ontwikkeling te nemen zodat woningen daadwerkelijk gereali-

seerd kunnen worden 

- ontwikkel een actieplan om woningen snel te realiseren 

- ontwikkel een aanpak om woningen te verduurzamen 

- verruim de regels omtrent woningsplitsing 

 

Ad 3.  

De marktconsultatie is per kern gehouden. Hieruit is het volgende gebleken:  



  
Heeswijk – Dinther 

- Neem dorpsraden mee in proces.  

- Er staan voldoende woningen gepland voor de kern.  

- Het gesprek moet gaan om welke woningen er gebouwd moeten worden. Daarbij heeft het de 

voorkeur om te bouwen voor jongeren/starters en senioren.  

- Collectieve woonvormen en woongroepen lijken populaire woonvormen te zijn in de kern. Deze 

woonvormen brengen de doorstroming op gang.   

 

Vorstenbosch en Loosbroek 

- Zien woningbouw (deels) als oplossing voor leefbaarheid. Daarom vooral woningen wenselijk voor 

starters en jonge gezinnen.  

- Collectieve woonvormen en zelfbouw zijn populaire woonvormen in de kern. Deze woonvormen 

brengen de doorstroming op gang.   

- Zie bijlage 3.  

 

Nistelrode 

- Woningen voor ouderen: CPO, patiowoningen, hofjeswoningen 

o dichtbij voorzieningen situeren 

o gezamenlijke openbare ruimte 

- Woningen voor jongeren: goedkope koopwoningen 

 

Heesch 

- Stemmen in met cijfers uit gepresenteerd onderzoek 

- Vooral woningen bouw voor jongeren en senioren, liefst in mix-vorm.  

- Behoefte aan collectieve woonvormen (ook om eenzaamheid tegen te gaan) 

- Concept: maak wijken levensloopbestendig 

- Huize Heelwijk zit vol. Daarom: 

o Langer thuis wonen mogelijk maken (bijv. d.m.v. technologische mogelijkheden) 

o Levensloopbestendige woningen 

o Huiskamers in de wijken = geclusterd wonen of ruimtes maken voor ontmoeten.  

 

Conclusies 

1. Het gepresenteerde onderzoek is herkenbaar. Alle aanwezige partijen erkennen het onderzoek.  

2. Tijdens de marktconsulatie zijn geen nieuwe data opgehaald.  

3. Tijdens de marktconsultatie worden wel aandachtspunten en agendapunten voor de woonvisie  

opgenoemd.  

Werkafspraken/acties 

(SMART) 

1. Companen werkt het onderzoek uit op genoemde punten. 

2. De gemeente en Companen nemen de genoemde aandachts- en agendapunten mee in het proces 

om tot een nieuwe woonvisie te komen.  

3. Robin Wouters plant gesprekken in met enkele aanwezigen om hen goed mee te nemen in het 

proces van de woonvisie.  

Bijlage 

1. Lijst van deelnemers aan de bijeenkomst 

2. Powerpoint-presentatie woningmarktonderzoek 

3. Verslag van werkgroep Vorstenbosch & Loosbroek 



  

Bijlage 1 – Deelnemerslijst  

 

Robin Wouters Gemeente Bernheze 

Sander Reith  Companen 

  

Rozemarijn Langenhuizen BrabantZorg 

Esther de Leeuw van Weenen BrabantZorg 

Peer Verkuijlen dorpsraad Heeswijk-Dinther 

Gert-Jan Roefs dorpsraad Loosbroek 

Arie Kemps dorpsraad Nistelrode 

Ruud Louter dorpsraad Vorstenbosch 

Henri van Boxmeer Laverhof 

A.H.J. Jansen Makelaar 

Rob Timmers Makelaar 

Veerle v.d. Akker Makelaar 

Joey van Niftrik  Makelaar 

Rudo Romijnders meedenkgroep Heesch 

Arts, MGM (Tiny) meedenkgroep Heesch 

Frank van den Broek meedenkgroep Heesch 

Anthony van Bakel meedenkgroep Heesch 

Rob van Nistelrooij ontwikkelaar 

Martijn van den Bogaard ontwikkelaar 

Karin Wagemakers  ontwikkelaar 

Rens van Nistelrooij ontwikkelaar 

Henk Verschuur  OOB / senioren 

Willy van der Stein OOB / senioren 

Peter Kriele  OOB / senioren 

Prinsen, Jan raadslid 

Bianca van Beugen  raadslid 

Mart Smits  raadslid 

Erwin van Kessel raadslid 

Hermes, Gertjan raadslid 

Mathieu Bosch raadslid 

Edwin Daandels raadslid 

Bert Linskens woningstichting 

Frits Vogels woningstichting 

Mascha Reek woningstichting 

Remco Lenssinck woningstichting 

 aantal personen: 33 
  



  

Bijlage 2 – Presentatie woningmarktonderzoek (Companen) 
  



  

Bijlage 3 – verslag groep Vorstenbosch en Loosbroek 

 

 

Van: [Ruud Louter]  

Verzonden: donderdag 1 juli 2021 09:58 

CC: [dorpsraad Loosbroek] 

Onderwerp: Woningmarktonderzoek 
 
Beste Robin, 
 
Het lijkt mij goed om nog even per e-mail vast te leggen wat voor wat betreft de dorpsraad 
Vorstenbosch belangrijke zaken zijn om rekening mee te houden met betrekking tot het Wo-
ningmarktonderzoek en de woonvisie. 
 

1. Bij het opstellen van het Woningmarktonderzoek/Woonvisie rekening houden met de 
leefbaarheid van een kleine kern zoals Loosbroek en Vorstenbosch. Wat ons betreft is 
een degelijk aanbod voor starters daarvoor de basis omdat zij zorgen voor aanwas voor 
de basisschool en het verenigingsleven, maar dienen we de ouderen niet uit het oog te 
verliezen daar dat juist degene zijn die veel betrokkenheid tonen en als vrijwilliger wer-
ken binnen de diverse verenigingen en stichtingen die ons dorp kent. 

2. Er mee rekening houden dat er niet alleen meer gebouwd wordt voor mensen uit de 
kern zelf (wat voorheen vaak het geval was) maar ook voor mensen buiten de kern (de 
praktijk van vandaag de dag). Dit laatste hoeft de mensen uit de kern niet persé in de 
weg te zitten zolang het aanbod er maar op is afgestemd.  

3. Vanuit de kern Vorstenbosch is er in mindere mate behoefte aan (sociale)huurwoningen 
(in vergelijking met grotere kernen). De sociale huurwoningen die vrijkomen worden 
veelal ingevuld door mensen buiten de kern en zelfs de gemeente. Wij zien hiervoor lie-
ver sociale koopwoningen voor in de plaats komen óf wellicht een coöperatieve vorm 
van verhuur vanuit de gemeenschap zelf. 

4. In tegenstelling tot hetgeen wat de OOB aangeeft hoeft een CPO project voor 55+ niet 
altijd een succesverhaal te zijn. Mijn voorkeur zou zijn om dit niet meer exclusief voor 
die doelgroep als project aan te gaan, maar breder te trekken.  

5. In Vorstenbosch zou er behoefte kunnen zijn aan een geclusterde woonvorm voor ou-
deren in het 'sociale hart' van de kern waar zorg nabij is, dit dient te worden onderzocht. 

 
@Gert-Jan : goed om elkaar te hebben gesproken! Kun jij het bovenstaande nog aanvullen? 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de Dorpsraad Vorstenbosch 
Ruud Louter 
 


