
  

 

/// Verslag 
Informatiebijeenkomst bewoners en omwonenden van de Misse  

te Olland, d.d. 14 juli 2016 
 

 

Project 12 woningen De Misse 

Project# 143 

Projectleider Frans Ligtvoet (notulist) 

Locatie De Loop’r Olland 

  

 

Aanwezig namens gemeente: Mevr. L. Vulders 

Aanwezig namens Wovesto: Mevr. R. van Kollenburg en dhr. F. Ligtvoet 

Aanwezig bewoners van De Misse 1-3-4-5, Schoolstraat 1, P.Smitsstraat 41-47-47a-47b-

58-60. 

Aanwezig vertegenwoordigers van de dorpsraad en de beugelclub 

 

1 Opening 

De heer Ligtvoet van Wovesto heet alle aanwezigen van harte welkom en stelt mevrouw 

Vulders voor die namens de gemeente aanwezig is en mevrouw van Kollenburg van 

Wovesto. Wovesto zal later een verslag rondsturen (zoveel mogelijk per email) met 

daarbij de getoonde presentatie. 

 

2 Introductie initiatief 

Mevrouw Vulders verontschuldigt de wethouder, heer van Burgsteden, die hierbij 

aanwezig zou zijn maar helaas verhinderd is vanwege een extra ingelaste 

raadsvergadering. Mevrouw Vulders geeft aan dat de gemeente blij is met het voornemen 

van Wovesto om de oude woningen aan de Misse te vervangen door nieuwe woningen. 

Vraag en aanbod van woningen moet in evenwicht zijn. De wethouder heeft sinds zijn 

aantreden de bewoners uitgenodigd om met bouwinitiatieven te komen. Wovesto heeft 

momenteel veel nieuwe bouwplannen in ontwikkeling, waaronder ook een aantal in de 

kleine kernen. Dit past binnen de visie van de gemeente. Het doel van vanavond is om 

informatie uit te wisselen over de 6 nieuw te bouwen woningen aan de Misse en om de 

reacties te beluisteren van de huidige bewoners, de direct omwonenden, de beugelclub en 

de dorpsraad.  

 

3 Toelichting plan en doelgroep 

De heer Ligtvoet geeft aan dat de huidige woningen oorspronkelijk als seniorenwoning 

zijn ontwikkeld, maar dat er momenteel geen ouderen meer in deze woningen wonen. 

Ouderen willen nabij voorzieningen wonen, zoals winkels en medische zorg. Vandaar dat 

deze doelgroep naar de kern van Sint-Oedenrode verhuist. De woningen zijn in 1981 

gebouwd en inmiddels 35 jaar oud. Normaal gesproken voert Wovesto rond het 32ste jaar 
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groot-onderhoud uit aan haar woningen. Aangezien de woningen woon technisch gezien 

niet meer voldoen aan de wensen van de doelgroep en de woningen onderhoud technisch 

aangepakt moeten worden, heeft Wovesto besloten om deze woningen te slopen en 

nieuwe eengezinswoningen te bouwen die geschikt zijn voor starters en gezinnen. Het 

strategisch voorraadbeleid van Wovesto geeft aan dat er in Olland vraag is naar meer 

eengezinswoningen in de sociale huursector. Wovesto heeft een stedenbouwkundig 

onderzoek laten opstellen van de locatie. Dit onderzoek geeft aan dat er twee rijen van 

drie woningen gebouwd kunnen worden. Het huidige bestemmingsplan laat niet toe dat 

het nieuwe bouwplan nu gebouwd kan worden. Het bestemmingsplan dient hiervoor 

gewijzigd te worden. Om de kosten voor de nieuwbouwwoningen betaalbaar te houden, 

gaat Wovesto projectwoningen op deze locatie bouwen. Drie woningen aan de Pastoor 

Smitsstraat en daarachter drie woningen aan de Misse. De toegangsweg naar het 

achterterrein en de beugelclub blijven gehandhaafd. Wel zal het aantal parkeerplaatsen 

worden vergroot. De norm voor nieuwe woningen is 2 parkeerplaatsen per woning. De 

parkeerplaatsen achter de huidige woningen van de Misse blijven gehandhaafd. Aan de 

toegangsweg zullen nog 6 parkeerplaatsen extra worden aangebracht.      

 

4 Toelichting procedure ruimtelijke ordening 

Mevrouw Vulders geeft aan dat de gemeente bewoners en belanghebbenden bij nieuwe 

bouwplannen graag op de koffie vraagt om vragen die er leven te beantwoorden. Vandaar 

ook deze bijeenkomst. Het concept van de ruimtelijke onderbouwing die Wovesto heeft 

laten opstellen is al beoordeeld en na de bouwvakantie zal mevrouw Vulders advies 

uitbrengen aan het college van BenW. Na instemming door BenW zal het ontwerp 

bestemmingsplan 6 weken ter visie worden gelegd, door het plan te publiceren in de 

MooiRooikrant, Staatscourant en op de website van de gemeente. Het ontwerp 

bestemmingsplan plan kan op het gemeentehuis of op www.ruimteljkeplannen.nl  worden 

ingezien. Zienswijzen kunnen zowel schriftelijk als mondeling worden ingediend. De 

provincie en het waterschap worden ook naar hun opmerkingen gevraagd. Het 

bestemmingsplan zal later door de gemeenteraad van Meierijstad worden vastgesteld. 

Het bestemmingplan zal ook ter visie worden gelegd.  

 

5 Rondvraag 

» Men vraagt of de huurprijzen van de nieuwe woningen al bekend zijn en of deze hoger 

uitkomen dan de huidige huurprijzen. Nee op dit moment zijn de nieuwe huurprijzen 

nog niet bekend. Waarschijnlijk komen de nieuwe huurprijzen wel hoger uit dan de 

huidige huurprijzen. Momenteel verschillen de huurprijzen erg en gelden er 

verschillende huurcontracten.  

» Kunnen de huidige bewoners in aanmerking komen voor de nieuwe woningen? 

Iedereen kan later via “Daarwilikwonen” reageren op de nieuwe woningen. Een aantal 

huurders heeft recht op herhuisvesting en daarom zal Wovesto eind 2016 met iedere 

huurder een individueel gesprek gaan voeren over hun woonwensen en wat Wovesto 

hierin kan betekenen. Indien bewoners terug willen keren naar Olland, zal er naar een 

tijdelijke huisvesting gezocht moeten worden. 

» Hoe lang gaat dit alles duren voordat de nieuwe woningen gereed zijn? De 

bestemmingsplanprocedure kan minimaal circa 9 maanden duren afhankelijk of er 

zienswijzen worden ingediend. Gelijktijdig gaat Wovesto de bouwaanvraag indienen bij 

de gemeente zodat er aansluitend snel gestart kan worden met de bouw. De 

nieuwbouw zal zelf ook circa 9 maanden duren, zodat het totaal een kleine twee jaar 

in beslag nemen. 

» Gevraagd wordt of de twee grote lindebomen aan de Pastoor Smitsstraat kunnen 

blijven gehandhaafd. Dat zal nog nader onderzocht worden. 

http://www.ruimteljkeplannen.nl/
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» Hoe lang van tevoren weet men dat men zijn woning moet gaan verlaten? Dit zal men 

enkele maanden vooraf te horen krijgen. Dit zal met iedereen persoonlijk worden 

afgestemd, afhankelijk van het soort huurcontract. 

» Krijgen Ollanders voorrang bij het beschikbaar komen van de nieuwe woningen? Nee 

woningzoekenden kunnen reageren op “Daarwilikwonen.nu”  

» Men vraagt of de weg naar het achterterrein breed genoeg wordt om er met 

landbouwvoertuigen door te kunnen rijden. Dit moet nog verder uitgewerkt worden. 

De gemeente gaat nakijken wie rechten en plichten heeft om van deze weg gebruik te 

maken. 

» Men vindt dat er meer sociale huurwoningen in Olland gebouwd moeten worden en dat 

het vervangen van deze woningen hiertoe niet bijdraagt. Dat is waar, het aantal 

huurwoningen neemt hierdoor niet toe. Wovesto wil wel meer sociale huurwoningen 

bouwen maar er zijn geen geschikte bouwlocaties. Geopperd wordt om de het perceel 

aan de Roest of de Locht te verwerven. 

» Heeft de bestemmingsplanwijziging gevolgen voor de beugelclub aan de Misse? De 

bestemming is daar nu sport en/of groen. Dit wijzigt niet. Het bestemmingsplangebied 

wordt op de tekening aangegeven d.m.v. de bolletjeslijn.  

» Kan de parkeernorm nog wijzigen door de fusie Meierijstad. Het gene wat nu wordt 

afgesproken m.b.t. parkeernorm zal de norm blijven. 

» Zijn de woningen straks levensloopbestendig? Er zal op de begane grond geen ruimte 

zijn voor een slaapkamer of badkamer. Wel zal aan andere aspecten van 

levensloopbestendig bouwen worden voldaan door het aanbrengen van brede 

toegangspaden en deuren.  

» Hebben huurders van de nieuwe woningen kans op huurtoeslag? Dit is afhankelijk van 

het inkomen in combinatie met de hoogte van de huur. 

» Hoe worden de nieuwe woningen opgeleverd. Volgens het standaard Programma van 

Eisen van Wovesto. Plafonds spuitwerk, wanden behangklaar, smeervloeren m.u.v. 

w.c. en badkamer die voorzien worden van vloertegels. Woningen worden zonder 

keukenapparatuur opgeleverd. 

» Hebben de huurders die moeten verhuizen recht op een verhuiskostenvergoeding? Dit 

is afhankelijk van het soort huurcontract. Dit zal besproken worden tijdens het 

individuele gesprek eind 2016.   

 

6 Sluiting 

De heer Ligtvoet dankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.  
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