
30-08-2013:  Kleine bouwprojecten 

Ook op de kleintjes letten 

Moet er zo nodig gebouwd worden op diverse nu nog open locaties in bestaande woonwijken? We 
hebben toch grote bouwlocaties als Geerpark en de Grassen en dus ruimte genoeg voor nieuwe 
woningen. Waarom locaties als Frans Halslaan, Kees Klerxstraat en de Putter vol bouwen? Die vraag 
werd afgelopen woensdag regelmatig gesteld.  

De vakanties zijn weer voorbij en ook de lokale politiek is afgelopen week weer uit de zomerslaap te 
voorschijn gekomen. De eerste raadscyclus is begonnen met de gebruikelijke drie 
informatievergaderingen; afgelopen woensdag was het de beurt aan de leden van de 
informatievergadering Ruimte. Op de agenda bestemmingsplannen voor drie kleine bouwlocaties: de 
Frans Halslaan in Drunen, de Kees Klerxstraat  en de Putter, allebei in Vlijmen. Veel belangstelling op 
de tribune, want men zegt wel dat er tegenwoordig zo weinig belangstelling voor de politiek bestaat, 
maar als plannen erg dicht in de eigen buurt komen, dan wil dat nog wel eens veranderen. En daar is 
op zich natuurlijk ook niets mis mee. 

Het gaat in alle drie de gevallen om relatief kleine bouwlocaties, locaties die nu nog vaak ingevuld 
zijn met groen en die midden in een bestaande woonwijk liggen. Buurtbewoners zien dat groen voor 
een deel verdwijnen, zien plotseling nieuwe huizen aan de grens van hun eigen perceel verschijnen, 
zijn bang voor hun privacy en meer van dat soort argumenten, allemaal heel begrijpelijk. Waarom 
moet er zo nodig op dat kleine perceeltje nog gebouwd gaan worden? Kan dat niet gewoon groen 
blijven? Dat soort vragen wordt dan regelmatig gesteld. 

Voor het antwoord moeten we eerst een klein eindje terug in de geschiedenis. Bouwplannen komen 
niet uit de lucht vallen, maar eisen vaak een jarenlange voorbereiding. Terug naar voorjaar 2010; op 
het gemeentehuis wordt volop gewerkt aan de grote bouwprojecten Geerpark en de Grassen. Aan 
diverse andere bouwprojecten komt men niet of nauwelijks toe. In april 2010 schreef ik al over 
plannen om 550 woningen te bouwen op diverse kleinere bouwlocaties waaronder bijvoorbeeld ook 
de Kees Klerxstraat. Er werd zelfs een speciaal projectteam ingesteld om de nieuwbouw van die 
woningen op die kleinere locaties los te trekken. Dat werk heeft tot resultaten geleid, o.a. in Herpt, in 
Elshout, in Nieuwkuijk en dus ook op de nu genoemde drie locaties. 

Behalve natuurlijk de bekende financiële motieven (overigens daarom niet minder belangrijk want 
ook dat is in het belang van onze inwoners) zijn er nog twee redenen om nieuwbouw op deze 
plaatsen te realiseren. Er is een duidelijke behoefte aan nieuwe woningen; voor Heusden geldt dat 
we (volgens provinciale prognose) 3770 woningen moeten bouwen in de jaren 2012 t/m 2030. Tot en 
met het jaar 2020 zouden we volgens de provincie gemiddeld 240 woningen per jaar moeten 
bouwen. Dat halen we momenteel, als gevolg van de economische crisis, bij lange na niet en dus 
lopen we achter op de planning. Die planning zullen we dus in de komende jaren weer moeten 
inhalen. 

Die nieuwe woningen zijn van groot belang voor onze gemeente en onze inwoners. Ik denk daarbij 
niet alleen aan de volkshuisvesting (toch een kerntaak van een gemeente) maar ook aan het 
voorzieningenniveau dat we graag op peil willen houden. Om die taakstelling te halen hebben we alle 
beschikbare locaties ook hard nodig. Daarnaast is er behoefte aan verschillende soorten woningen. 



De ruimte aan de Kees Klerxstraat leent zich bijvoorbeeld uitstekend voor seniorenwoningen. Dicht 
bij centrumvoorzieningen, dichtbij een grote zorgvoorziening, een betere locatie voor dit soort 
woningen is er niet en dat er in de komende jaren een toenemende behoefte is aan dit soort 
woningen lijkt me met de toenemende vergrijzing overduidelijk. 

Argumenten tegen bebouwing van open stukjes in de woonwijken zijn er natuurlijk altijd wel te 
vinden. Die worden dan ook steevast onder een sterk vergrootglas gelegd. “De bouw van deze 9 
woningen verpest de gehele woonwijk” en “met het verdwijnen van deze groenstrook verliest de 
gemeente haar groene karakter” of “lucht en licht verdwijnen uit de wijk”. Allemaal heel begrijpelijk, 
maar je moet zaken ook kunnen relativeren. De belangrijkste functie van een woonwijk is nou 
eenmaal wonen en als je in een woonwijk 20% van het plangebied voor groen inrekent (zoals bij de 
Putter in Vlijmen), dan kun je in alle redelijkheid toch niet volhouden dat het groen uit de wijk 
verdwijnt. Neemt natuurlijk niet weg dat je als gemeente gehouden bent om bij de invulling van die 
woonlocaties zoveel mogelijk rekening te houden met inspraak en wensen van de buurtbewoners. 
Wat dat betreft is het alleen maar positief te noemen dat inwoners betrokkenheid tonen en 
zienswijzen op de plannen indienen. 
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