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1.  Opening 

De voorzitter opent de vergadering en licht toe dat er tot 21.45 tijd is ingeruimd voor de 
keuzenotitie voor de Woonvisie. Dit zoals naar aanleiding van de bespreking van de 
startnotitie is afgesproken.  
Vandaag zullen 7 stellingen worden voorgelegd waarover fracties hun oordeel kunnen 
uitspreken.  
Voordat de bespreking begint, zullen 2 personen gebruik maken van het spreekrecht.  

 
Spreekrecht 

 
De heer F. van Dongen (voorzitter Senioren Belang Riel)  
Merkt op dat SB-Riel van mening is dat het bij de vraag of wordt verzien in de lange termijn 
behoefte of de vraag op korte termijn, de mate van urgentie leidend zou moeten zijn. De 
urgentie voor seniorenwoningen in Riel is zo hoog, maar ook is uit het onderzoek gekomen 
dat de vraag nog groeiende is. Veel senioren vertrekken noodgedwongen uit Riel. Riel mag 
groeien voor iedereen, maar met de kleine aantallen die gebouwd worden op dit moment 
hebben de mensen uit Riel weinig kansen. Bij prioritering zou hiermee rekening gehouden 
moeten worden. De volledige input van de heer Van Dongen is toegevoegd aan het 
agendapunt.  
 
Vragen:  
De heer  Gabriels vraag of er aantallen bekend zijn van mensen die noodgedwongen zijn 
vertrokken uit Riel en zo ja, zijn dat dan mensen die bijvoorbeeld naar Goirle verhuizen?  
De heer van Dongen verteld dat hij uit eigen kennissenkring al zo'n 5 a 6 huishoudens weet 
dat ze noodgedwongen zijn vertrokken. De mensen zijn naar verschillende gemeenten 
gegaan, mede omdat er een gebrek is aan woningen geschikt voor senioren (al dan niet met 
zorg). De huidige woning is niet geschikt.   
De heer v.d. Heijden herkent dit verhaal en geeft aan dat ook in Goirle ouderen 
noodgedwongen vertrekken naar Tilburg. 

 
De heer M. Janssen (voorzitter CPO Riel)   

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Oordeelsvormend/2019/12-maart/20:45
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De heer Janssen licht toe dat in Riel een vereniging is opgericht van 27 huishoudens die een 
CPO project wil opstarten. Het betreft voor het grootste deel starters, daarnaast een aantal 
doorstromers  en enkele senioren. Reden om dit op te richten is dat er onvoldoende 
betaalbare woningen zijn in Riel. De volledige tekst van de heer Janssen is toegevoegd aan 
het agendapunt.   

 
Vragen:  
De heer Gabriels vraagt of hij uit het feit dat er schetsen gemaakt worden mag opmaken dat 
de vereniging al concreet een locatie op het oog heeft?  
De heer Janssen bevestigd dat de vereniging inderdaad over een concrete locatie op het oog 
heeft.  
Mw. Eikelenboom vraagt aan welke prijsklasse wordt gedacht als het gaat om 'betaalbaar'. 
De heer Janssen verteld dat het niet vast staat, omdat dit per doelgroep en per huishouden 
verschilt. Het voordeel van bouwen in eigen beheer is dat dat er een financieel voordeel 
gehaald kan worden en dan kan in alle prijsklassen.   
Mw. Criens, vraagt of het voor de CPO-vereniging haalbaar zal zijn de woningen te  
Realiseren omdat ook wordt aangeven dat de grond van particulieren duur is, of gaat de 
vereniging op een later moment nog bij de gemeente aankloppen voor subsidie of andere 
middelen.  
De heer Janssen geeft aan dat (financiële) ondersteuning natuurlijk altijd prettig is, maar dat 
dit niet het uitgangspunt is van de vereniging. De vereniging gaat er vanuit dat het haalbaar 
zal zijn.  
De heer de Laat vraag of er afspraken zijn over spelregels bij doorverkoop. De ervaring is 
immers dat bij CPO-projecten de mensen in korte tijd veel winst op hun woning kunnen  
maken. De heer Janssen verteld dat de vereniging hier over nadenkt, maar er nog geen  
concrete afspraken zijn.  

 
De voorzitter bedankt de insprekers voor hun bijdrage.  

 
Toelichting op de avond 
De heer van Moosdijk geeft een korte toelichting op het doel van de bijeenkomst. Het gaat 
erom dat er een aantal basisthema's wordt besproken om richting te geven aan de 
Woonvisie. Dit wordt vanavond gedaan door 7 stellingen te bespreken waarop fracties 
kunnen aangeven of ze het er mee eens of oneens uit.  
Daarnaast geeft de heer van Moosdijk een korte toelichting op het proces om te komen tot 
een nieuwe Woonvisie en het moment waarop we nu zijn. (wordt toegevoegd aan het 
verslag)  
 
Voorgesteld wordt om per stelling het draagvlak te meten en te kijken onder welke 
voorwaarden partijen het wel of niet eens zouden kunnen zijn via mentimeter. Er wordt 
geopperd om hier het publiek aan mee te laten doen en wordt geconstateerd dat ook 
mensen tussen gewoon mee kunnen doen. De meningen hierover zijn verdeeld. Daarnaast 
wordt aangegeven dat de stellingen complex zijn en je er daarom niet zomaar eens of oneens 
kunt zijn. Afgesproken wordt om mentimenter niet te gebruiken. Partijen wordt gevraagd 
hun standpunt ten aanzien van de stelling te geven.  

 
Stelling 1  

We sturen op de lange termijn behoefte en niet op de korte termijn vraag.  
 
Standpunten fracties 
 

LRG Wil op korte termijn een aantal urgente behoeftes invullen, maar ook op lange 
termijn voorzien in de woonbehoefte en een toekomstbestendige 
woningvoorraad.   

PAG  Vindt flexibele concepten een mooi idee, maar constateert dat mensen in principe 
voor zichzelf bouwen. De taak van de gemeente is om op langere termijn zorg te 



dragen voor een gezonde demografische opbouw van de gemeente. PAG wil de 
stelling vanuit dat gezichtspunt bekijken en wil het woningbouwprogramma daar 
op af te stemmen. Dit kan betekenen dat je op dit moment voor een aantal 
doelgroepen een inhaalslag gemaakt moet worden, maar kan ook betekenen dat 
je sommige dingen niet doet.  
Merkt op dat een gezonde bevolkingsopbouw moet zijn en dat dit betekent dat 
alleen bouwen voor senioren, hoe groot de vraag ook is, hier afbreuk aan doet.  

D66 Hoort veel tegenstellingen over korte termijn en lange termijn. D66 constateert 
dat omdat dat de gemeente weinig grond in eigendom heeft, de 
sturingsmogelijkheid van de gemeente misschien beperkt zijn. Dit kan een reden 
zijn om voor een lange termijn visie te kiezen, om te voorkomen in de toekomst 
hetzelfde wordt geconstateerd.  

Arbeiderspartij Is het niet eens en niet oneens met de stelling. Wil graag dat ook gekeken wordt 
naar flexibele concepten waarbij op korte termijn aan de vraag en op lange 
termijn aan de behoefte kan worden voldaan. Er zijn daar heel veel voorbeelden 
van.  

SP Is van mening dat er nu urgentie is bij bepaalde doelgroepen. We zouden moeten 
bouwen voor de behoefte van nu, en met voldoende creativiteit voor de 
toekomst.  

PvdA Is van mening dat de gemeente rekening moet houden met de krimp waarin we in 
de toekomst mee te maken kunnen krijgen. .  

VVD Vindt dat er een combinatie zou moeten zijn van bouwen voor de vraag van nu en 
voorbereid zijn op de toekomst. Vindt dat de gemeente zeker ook moet kijken 
naar de toekomst en de bevolkingsontwikkeling om in de toekomst de plannen op 
tijd klaar te hebben.  

CDA Wil graag snel kijken wat er te veranderen is in de huidige plannen, vooral voor de 
senioren en starters. CDA wil op korte termijn bijsturen waar nodig, terwijl we wel 
een visie voor de toekomst maken om te zorgen de mensen voor de dorpen te 
behouden.  
Is van mening dat als we op korte termijn geen maatregelen treffen, we het niet 
over de lange termijn hoeven te praten omdat de mensen dan al zijn 
weggetrokken uit de gemeente.  

 
Wethouder:  
De wethouder licht toe dat het moeilijk is om demografische ontwikkelingen te voorspellen, maar 
alle tekenen wijzen er nu op dat rond 2030 alle gemeenten met krimp te maken gaan krijgen. Daarbij 
wil hij in overweging geven om niet alleen te focussen op het realiseren van woonwensen via 
nieuwbouw. Het gevaar is dat als je alleen voor de korte termijn vraag bouwt je op lange termijn 
leegstand creëert.  
Daarnaast wijst hij er op dat daar waar de gemeente geen eigenaar is, de gemeente wel kan 
vaststellen en eisen wat er wel en niet gebouwd mag worden, maar de gemeente niet kan 
verplichten dat er daadwerkelijk wordt gebouwd.  
 
Vanuit het publiek wordt gevraagd hoe het zo kan zijn dat er krimp kan komen als er nog zoveel 
woningen gebouwd gaan worden en vraagt waarom Leystromen daar niet meer bouwt terwijl er nog 
vraag is naar sociale huurwoningen. Wethouder nuanceert de aanname dat Leystromen niet bouwt 
in de Zuidrand. Dit is correct, maar er worden wel woningen voor Leystromen, in de sociale huur, 
gebouwd in de Zuidrand. De uitvoering wordt alleen door een ander gedaan.   
 
Conclusie:  
De gemeente zou moeten bijsturen op korte termijn om een inhaalslag te maken voor doelgroepen 
die de laatste jaren niet aan bod zijn gekomen en met creativiteit nadenken over bijzondere 
woonvormen met het oog op de toekomst.   
 
Stelling 2  



We stellen de programmering van bestaande projecten of projecten in een ver stadium van 
ontwikkeling niet meer ter discussie.  

 

LRG Wil zich houden aan het bestuursakkoord en ook in de bestaande projecten kijken 
of er voorzien wordt in de behoefte en of het nodig is om bij te sturen.  

PAG  Als je aan de voorkant, voor de lange termijn goed nadenkt, zou het antwoord op 
deze stelling ja moeten zijn. Deze projecten zouden dan immers bij aan je doelen. 
Het is lastig op het moment dat de Woonvisie wijzigt.  
Vraagt zich af waarom we nu woningen goed verkopen op dit moment willen 
bijsturen. Dat het goed verkoopt toont toch aan dat er behoefte is aan deze 
woningen.  

D66 Moeten bouwen voor de toekomst en niet voor het verleden, er zou tot en met 
het bestemmingsplan bijsturing moeten kunnen zijn. Het is wel zo dat dit extra 
kosten met zich mee zou kunnen brengen dus moet je daar een goede afweging in 
maken. De vraag is of je betrouwbare overheid bent naar de burgers toe of naar 
de ontwikkelaar.  

SP Is van mening dat de gemeenteraad eerdere en nadrukkelijker betrokken zou 
moeten worden bij de grotere projecten. Keuzes in fasering voor de Zuidrand 
kunnen van invloed zijn naar  

PvdA Vraagt zich af de gemeente wettelijk wel mag sturen op wie een woning krijgt.  

VVD Vindt het belangrijk om een betrouwbare overheid zijn, maar merkt hier bij op dat 
je ook als je gaat wijzigen, je niet alleen naar (naluisteren 

CDA Vind dat je zowel naar de ondernemers als naar inwoners betrouwbaar zijn. In het 
bestuursakkoord is hierover afgesproken dat we nog bij willen kunnen sturen, 
ontwikkelaars weten dit ook. Wil invulling geven over de wensen van de inwoners 
van onze gemeente.  
Geeft aan dat woningen nu wel goed verkopen, maar dat er groepen zijn die niet 
aan bod komen.  

  
Wethouder 
Wijst er nogmaals op dat er niet alleen naar de nieuwbouw gekeken moet worden. De meeste 
mensen laten ook een woning achter. De wettelijke mogelijkheden zijn er niet altijd, maar het is de 
moeite waard om na te denken over doorstroming.  
 
Conclusie:  
Betrouwbaarheid naar zowel aanvragers, ontwikkelaars als naar inwoners is van belang. Kijken of 
bijsturen nodig en mogelijk is van belang, waarbij aandacht moet zijn voor de consequenties die 
bijsturen zou hebben.  
 
Stelling 3  

Riel mag groeien door niet alleen nieuw te bouwen voor de starters, doorstromers en ouderen 
uit Riel, maar ook voor vestigers.  

 

LRG Is het eens met het standpunt dat het beleid voor de gehele gemeente geldt. 
Merkt hierbij op dat in de Woonvisie van 4 jaar geleden een verschil gemaakt 
werd waardoor in Riel minder bouwmogelijkheden zijn gekomen dan in Goirle. 
LRG zou dit in deze Woonvisie graag anders zien.  

PAG  Is van mening dat de Riel geen uitzonderingspositie moet hebben in de Woonvisie. 
Merkt op de CPOprojecten die in Goirle en Riel door de jeugd gebouwd zijn in een 
duurdere klasse, dit zijn dan geen starterwoningen.  

Arbeiderspartij Vraagt zich af hoe het zit met wettelijke kaders. Alleen voor Rielenaren bouwen 
mag naar zijn mening niet.  
De heer van Moosdijk licht toe dat het hier niet gaat om toewijzingsregels, maar 
door de sturen door het programma.  

SP Wil graag in Riel ruimte creëren voor CPO. Gelet op de beperkte aantallen gaat de 



behoefte van Rielenaren voor behoefte voor vestigers. Dus zou het gaan om  

VVD Wil beleid bepalen voor de gemeente Goirle en niet specifiek voor Riel, dit 
onderscheid zou niet gemaakt moeten worden in de Woonvisie. Gaan er ook 
andere wijken apart behandeld worden?  
 

CDA Sluit zich aan bij het stand van de VVD: het beleid moet gaan over de gemeente 
Goirle.  
Merkt op dat er nu juist niet gebouwd worden voor starter en senioren in Riel, dus 
dat de stelling eigenlijk vreemd is.  

 
Conclusie:  
Riel zou geen uitzonderingspositie moeten krijgen. Riel mag wel groeien en vestigers kunnen deze 
groei bevorderen. Verder ruimte bieden voor CPO voor zowel starters als senioren voor zover daar 
behoefte aan is.  
 
Stelling 4  

We geven voorrang aan locaties waar extra kwaliteit wordt gerealiseerd bovenop de 
voorwaarden uit de huidige prioritering.  

 

LRG Vind dat er, omdat er behoefte naar is, ook binnen deze behoefte gekeken mag 
worden naar bijzondere woonvormen, maar vind dat kwaliteit niet ter discussie 
staat.  
Vindt dat een nieuwe prioriteringsnotitie zou moeten volgen op de Woonvisie.  

PAG  Geeft aan dat de gemeente binnen de wet moet doen wat je kunt als het gaat over 
duurzaamheid en levensloop, maar houdt daarbij rekening met de betaalbaarheid. 
Extra kwaliteit kan er toe bijdragen dat andere 'gewone' woningen of bijvoorbeeld 
woningen voor starters geen plek kunnen krijgen.  

D66 Is van mening dat de prioritering opnieuw zou moeten worden opgesteld, naar 
huidige normen.  

Arbeiderspartij Sluit zich aan bij het standpunt van D66. Voor alle woningen zouden vooraf 
voorwaarden m.b.t. levensloop en duurzaamheid.  

SP Sluit zich aan bij de wens om de extra kwaliteit als norm te nemen.  

PvdA Wil de regie over prioritering en stellen van kwaliteitseisen graag aan de 
gemeente houden.  

VVD  

CDA Vindt dat kwaliteit uiteraard een uitgangspunt zou moeten zijn bij het stellen van 
prioriteiten in woningbouw. Prijs-kwaliteit is ook een kwaliteit.  

  
 
Conclusie:  Er is behoefte aan extra kwaliteitseisen. Na vaststelling van de Woonvisie moet een 

nieuwe prioritering worden gemaakt van woningbouwlocaties waarbij kwaliteit 
onderdeel moet uitmaken van de afweging.  

 
 
Stelling 5  

Individuele verzoeken voor nieuwbouw binnen bestaand bebouwd gebied op kleine locaties 
tot 5 woningen worden bij aantoonbare behoefte.  

 

LRG Is het hier mee eens als plannen een omvang hebben die past in de omgeving en 
voldoet aan andere kaders zoals parkeernormen.  

PAG  Wil voorkomen dat op dit soort locaties de duurdere woningen gebouwd worden, 
terwijl we dan op de grote locaties harde eisen stellen ten aanzien van het 
programma en dan alleen nog de (sociale) goedkopere woning moet bouwen. Je 
moet ook de som van de kleine projecten beoordelen.  

D66 Kan zich vinden in de stelling, maar wil in de prioritering wel aandacht voor kleine 



initiatieven om 'cherrypicking' te voorkomen.  

Arbeiderspartij Sluit zich aan bij SP en zou liever een aantal hectaren vaststellen dan een aantal 
woningen.  

SP Staat er positief tegenover, maar wil het per situatie bekijken niet 'altijd' toestaan.  

VVD Vindt ook dat kleine initiatieven een kans moeten krijgen, dit is ook wel bestaand 
beleid en vraagt aandacht voor goede omgevingsdialoog. Stelt dat alle woningen 
mee tellen voor de contingenten dus wil daar ook aandacht voor in de prioritering.  

CDA Kleine initiatieven kan CDA steunen en zouden voorrang mogen hebben, waarbij 
een zorgvuldige afweging natuurlijk van belang is.  

  
 
Conclusie:  Over de definitie van 'kleine' is geen overeenstemming. Daarnaast moet ook op 

kleine locaties een zorgvuldige afweging plaats moeten vinden en aan kaders voldaan 
moeten worden. De som van de projecten moet in beeld blijven.  Dit moet nog nader 
ingevuld worden bij een nieuwe prioriteringsnotitie.  

 
Stelling 6  

We stimuleren extra nieuwbouw voor starters.  
 

LRG Willen voor starters met name CPO stimuleren en waar mogelijk wat met anti-
speculatie te doen.  

PAG  Wil dat er meerdere middelen bekeken worden om starterswoningen bereikbaar 
te houden voor starters. Prijseffecten van de markt kan de gemeente niet 
beïnvloeden maar de gemeente kan er ook voor kiezen om uitbreiding van 
starterswoningen zoals uitbouw of opbouw niet toe te staan.  

D66 Wil graag dat doorstroming op gang komt. Hiermee zouden er volgens het Wbo 
betaalbare rijwoningen vrij kunnen komen die geschikt zijn voor starters. Starters 
hoeven niet persé in de nieuwbouw geholpen te worden.  

Arbeiderspartij Vindt dat er meer goedkope woningen voor starters gesimuleerd moet worden.  
Wil graag in overleg met Leystromen over hun doorstroombeleid en kijken wat er 
daar te winnen is. Dit geldt ook voor senioren die hun woning willen verkopen en 
willen gaan huren.  

SP Wil in de nieuwbouw betaalbare woningen voor starters realiseren omdat nu blijkt 
dat doorstroming niet plaatsvindt en dat de bestaande voorraad niet betaalbaar is 
voor starters. Ook senioren  

PvdA Vindt het een overweging om de definitie starters en senioren en ziet liever een 
indeling naar prijsklassen waar behoefte aan is.  

VVD Wil aandacht voor het begrip starter en wil dat graag begrenzen. Er zijn 
verschillende manieren om dit te stimuleren.  

CDA Wil ook kijken naar de bestaande voorraad, maar ook in de nieuwbouw kijken 
naar de mogelijkheid om betaalbare woningen op de markt te zetten en te kijken 
naar manieren waarop de starter deze betaald.  

  
Wethouder 

Geeft aan dat in de nieuwbouw niet alle behoefte van starters kan worden ingevuld en ziet 
nog steeds kansen voor doorstroming en wil ook voor deze doelgroep blijven kijken naar de 
bestaande voorraad.  
  

Vanuit het publiek wordt opgemerkt dat CPO zeker kansen biedt voor de doelgroepen jongeren en 
ouderen tegelijk.  
 
Conclusie:  Goedkope woningen voor starters moeten onderdeel zijn van het 

woningbouwprogramma, maar hiervoor zijn vanuit de gemeente niet direct 
financiële middelen beschikbaar. Wil overwegen om bijvoorbeeld via 



bestemmingplan te regelen dat woningen bereikbaar blijven voor de doelgroep. CPO 
voor jongeren en ouderen zou gecombineerd moeten worden.  

 
Stelling 7 
 
 Arbeidsmigranten huisvesten we in de gemeente passend bij de schaal van Goirle en Riel.  
 

PAG  Is geen voorstander van grootschalige opvang voor tijdelijk huisvesting. Tijdelijke 
huisvesting heeft andere faciliteiten nodig als mensen die hier permanent wonen. 
Dit heeft niet te maken met waar de mensen vandaan komen.  
Wil aandacht bij bedrijven en zou graag zien dat die voorzien in huisvesting voor 
hun personeel.  

D66 Wil graag een andere benaming voor deze doelgroep. Mensen die blijven, komen 
in de reguliere voorraad, waar het hier om gaat zijn mensen die hier tijdelijk 
huisvesting nodig hebben vanwege hun werk.  

Arbeiderspartij Wil huisvesting arbeidsmigranten alleen mogelijk maken voor eigen behoefte en 
niet ten koste van eigen inwoners.  

SP Vind aandacht voor integratie belangrijker dan het aantal.  

PvdA Ziet geen heil in grootschalige huisvesting en vindt het helpen van andere 
gemeente om in hun behoefte te voorzien niet noodzakelijk.  

VVD Vind het een lastige definitie er zijn ook vestigers die een plek in de reguliere 
voorraad krijgen. VVD is tegen grootschalige opvang omdat dit de integratie niet 
bevordert. En vind het vaststellen van een maximum hierin een overweging.  

CDA Vindt verplichte medewerking van ondernemers te zwaar, maar zou wel graag het 
aan willen gaan met ondernemers over dit onderwerp.   

  
Wethouder  
De toelichting arbeidsmigranten. Licht toe dat medewerking aan logiesinitiatieven druk op de  
woningmarkt kan verlichten.  
 
Conclusie:  Een grootschalig 'Polenhotel' past niet bij de schaal van de gemeente Goirle. Er moet 

aandacht zijn voor spreiding en integratie.  
 
Wethouder:  Spreekt zijn waardering uit voor het levendige  debat en geeft aan veel bagage mee 

gekregen te hebben voor het opstellen van een concept-Woonvisie. Deze zal 
oordeelvormend en besluitvormend worden aangeboden.  

 
Sluiting 
De vergadering wordt gesloten om 21.45 uur 
  



Bijlage 1: volledige tekst bijdrage CPO Riel.  
 
Beste Raadsleden,  
In aanvulling op onze brief van 11 maart j.l. willen wij met deze brief graag onze zienswijze geven op 
de notitie richtinggevende keuzes voor de woonvisie Goirle 2019 – 2022.  
In deze notitie zijn een aantal scherpe keuzes / stellingen weergegeven met de belangrijkste voor- en 
nadelen. Deze zijn bedoeld om inzicht te krijgen in de keuzes en draagvlak die daarvoor is. Uiteraard 
begrijpen wij dat de keuzes extra scherp zijn neergezet om het verschil weer te geven, maar de 
uitdaging is ook om te onderzoeken waar de voordelen van beide uitersten zijn te behalen.  
We sturen op de lange termijn woningbehoefte en niet op de korte termijn vraag.  
Als inwoners van het dorp Riel willen wij uiteraard graag op de korte termijn de vraag invullen die er 
is bij bewoners, maar is het ook in ons belang dat daarmee de behoefte op de lange termijn een 
goede invulling krijgt.  
Door met een collectief te bouwen geïnitieerd vanuit de Rielenaren zelf, bewaken wij grotendeels 
dat de woningen die er nog bij komen, ook zorgen voor een invulling van staters, doorstromers en 
ouderen uit Riel. Daarbij willen wij graag samen met de gemeente de opgave voor de korte en lange 
termijn in beeld brengen en daar vervolgens een invulling voor bedenken.  
Wij denken dat door slimme invulling en juiste combinaties beide realiseerbaar zijn. Bijvoorbeeld kan 
het voor de korte termijn nodig zijn om betaalbare staterswoningen te realiseren, terwijl er voor de 
lange termijn vooral woningen voor ouderen nodig zijn. Dit zou je kunnen invullen door 
starterswoningen te bouwen die een slaapkamer en badkamer op de begane grond hebben, zodat als 
die starters doorstromen over 10 jaar, ze deze kunnen verkopen aan ouderen. Mogelijk zijn dit 
voorstellen die ontwikkelaars afschrikt, maar voor ons als CPO is dit een uitdaging die wij graag 
zouden aangaan.  
We stellen de programmering van bestaande projecten of projecten in een ver stadium van 
ontwikkeling niet meer ter discussie.  
Wij weten niet voor welke locaties er in Riel mogelijk al projecten zijn in een ver stadium. Mocht dit 
zo zijn dan is het van belang om vast te stellen hoeveel projecten er nog zijn en komen in Riel. Als de 
projecten geheel of grotendeels de woningbouwmogelijkheden voor de komende jaren invullen, dan 
is het wel van belang om te zorgen dat dit ook de woningen zijn die de gemeenschap nodig heeft 
voor de korte en lange termijn. Het bijstellen van de plannen zal dan noodzakelijk zijn en daarbij zal 
uiteraard ook gekeken moeten worden dat de schade voor de huidige initiatiefnemer beperkt blijft. 
Wat overigens niet hetzelfde is als compenseren van de winst die daarbij mogelijk was, het algemeen 
belang weegt wat ons betreft dan zwaarder.  
Riel mag groeien door niet alleen te bouwen voor starters, doorstromers en ouderen uit Riel, maar 
ook voor vestigers.  
Wij begrijpen eerlijk gezegd niet goed waarom het voor het vergroten van de aantrekkelijkheid en de 
leefbaarheid in stand houden het nodig zou zijn om ook te bouwen voor niet-Rielenaren. Door vooral 
ook te bouwen met en voor Rielenaren, met aandacht voor alle doelgroepen, versterk je naar onze 
mening juist de aantrekkelijkheid en leefbaarheid. Maar indien er voldoende ruimte geboden kan 
worden voor projecten waarmee zowel de behoefte van de Rielenaren en vestigers van buitenaf in te 
vullen, staan wij daar positief tegenover. De behoefte van de Rielenaren is met CPO-initiatieven in 
ieder geval duidelijk inzichtelijk.  
 
We geven voorrang aan locaties waar extra kwaliteit wordt gerealiseerd bovenop de voorwaarden 
uit de huidige prioritering.  
Bij deze stelling willen wij graag opmerken dat CPO staat aangegeven als een nieuw woonconcept, 
echter is CPO alleen in die zin afwijkend dat het burgers zelf zijn die samen de woningbouw 
realiseren, in plaats van corporaties en projectontwikkelaars. Met CPO is het in principe mogelijk om 
allerlei woningen en woonconcepten te bouwen. Zowel koop als huur, zowel de normale type 
woningen als de bijzondere woonconcepten, voor diverse doelgroepen, etcetera. Bouwen voor 
ouderen, meer duurzaam en nieuwe woonconcepten zie je echter wel vaak tot stand komen door 
middel van CPO, daar de ‘marktpartijen’ dit lastiger vinden om te realiseren en / of meer rendement 
zien in de standaard woningen.  
Dat gezegd hebbende, zouden wij vanuit het CPO uiteraard wel graag zien dat locaties waar in de 
vorm van CPO woningen mogen komen, voorrang krijgen op locaties waar dat niet zo is. Als burgers 



zijn wij over het algemeen niet in staat om locaties te verwerven zoals corporaties en ontwikkelaars 
dat wel kunnen. Het voorrang geven aan locaties indien de woningen er door middel van CPO 
gerealiseerd worden, zou onze kansen daarom sterk vergroten. Daarbij is het wel van belang dat er 
een goede hantering is van de definitie van CPO en dat deze bij voorkeur ook een borging kent in het 
bestemmingsplan. Dit laatste is mogelijk, zoals dit ook mogelijk is voor sociale woningbouw.  
De wetgever heeft de definitie in de wet vastgelegd;  
“particulier opdrachtgeverschap: situatie dat de burger of een groep van burgers – in dat laatste geval georganiseerd als rechtspersoon 
zonder winstoogmerk of krachtens een overeenkomst – tenminste de economische eigendom verkrijgt en volledige zeggenschap heeft over 
en verantwoordelijkheden draagt voor het gebruik van de grond, het ontwerp en de bouw van de eigen woning.”  
Besluit ruimtelijke ordening, Hoofdstuk 1, Algemene bepalingen, Paragraaf 1.1. Algemeen, Artikel 1.1.1.f.  
Bestemmingsplan.  
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0023798&hoofdstuk=3&paragraaf=3.1&artikel=3.1.2&z=2017-07-01&g=2017-07-01  
Artikel 3.1.2 24  
1 Ten behoeve van de uitvoerbaarheid kan een bestemmingsplan regels bevatten met betrekking tot sociale huurwoningen, geliberaliseerde 
woningen voor middenhuur, sociale koopwoningen of particulier opdrachtgeverschap.  

Individuele verzoeken voor nieuwbouw binnen bestaand bebouwd gebied op kleine locaties tot 5 
woningen worden altijd gehonoreerd bij aantoonbare behoefte.  
Hoewel een project met 1 – 4 woningen lastiger is om in CPO vorm te geven, kunnen deze locaties 
wel bijdragen aan de behoefte. Waar mogelijk kan wellicht ook gekeken worden of er meerdere 
kleine locaties in één keer opgepakt kunnen worden, waardoor ze toch als collectief opgepakt 
kunnen worden. Hoewel ze dan op verschillende locaties gerealiseerd worden, kan het collectief wel 
de schaalgrootte benutten om schaalvoordeel te verkrijgen.  
We stimuleren extra nieuwbouw voor starters.  
Bij het huidige CPO in Riel, zitten zowel starters, doorstromers als ouderen. Wij vinden dat voor alle 
doelgroepen er nieuwbouw beschikbaar moet komen. Waarbij, zoals bij de eerste stelling 
aangegeven, er wel rekening gehouden kan worden met zowel de behoefte op korte als lange 
termijn. Wij pleiten er daarom voor om zeker ook nieuwbouw mogelijk te maken voor staters. Want 
ook als er mensen doorstromen van een ‘starterswoning’ naar een grotere woning, zijn deze 
woningen nog steeds vaak te duur voor een starter. Met CPO is het goed mogelijk om onder de € 
200.000 een woning te realiseren en die voldoet dat ook nog eens aan de nieuwste 
duurzaamheidseisen.  
We huisvesten arbeidsmigranten in de gemeente passend bij de schaal van de kernen Goirle en 
Riel. In relatie tot zelfbouw is dit weinig relevant, al zouden wij het als Rielenaren wel vreemd vinden 
als er voor nieuwe woningen voor Rielenaren bijna geen ruimte is en er dan wel grootschalig voor 
arbeidsmigranten woningen zouden komen.  
Wij hopen dat wij u met deze brief inzicht hebben gegeven in wat onze mening is en zijn erg 
benieuwd naar uw bevindingen en discussie. Wij hopen dat dit gaat leiden tot richtinggevende 
keuzes voor de woonvisie, die ondersteuning gaat bieden aan de bewoners die zelf hun woningen 
willen realiseren. Waarbij wij dan graag samen met u verkennen welke opgaven er op de korte en 
lange termijn zijn en hoe wij die het beste kunnen invullen. Mocht u nog vragen hebben of meer 
willen weten over ons initiatief, dan zij wij graag bereid om dit toe te lichten in een persoonlijk 
gesprek.  
  



Bijlage 2 volledige tekst bijdrage SB-Riel  
 
Dank voor de mogelijkheid kort in te spreken op het voor Riel o zo belangrijke onderwerp als het gaat 
over wonen.  
Vraag 1.  
Lange termijn behoefte versus korte termijn vraag. 
Merkwaardige tegenstelling. Zou het niet zo moeten zijn dat de mate van de urgentie van de vraag 
bepalend is voor de mate waarin je je inzet voor de problemen op de woningmarkt. 
Dat de urgentie voor meer seniorenwoningen in Riel groot is hebben we met ons  eerder onderzoek 
duidelijk aangetoond. Daarbij hebben we ook naar de langere termijn (wat is immers de lange 
termijn) gekeken en daaruit blijkt dat deze vraag de komende tijd alleen zal stijgen. Nu echter is de 
vraag al zo groot en zo urgent dat mensen die hun hele leven in Riel gewoond hebben 
noodgedwongen moeten verhuizen naar elders omdat er niks geschikts voorhanden is.  Hoop dat u 
bij de beantwoording van deze vraag daaraan denkt. 
Vraag 2. de programmering. 
Ik denk dat u deze vraag ook moet beantwoorden met in acht name van het antwoord op de vorige 
vraag. Als er urgentie wordt vastgesteld zal dat onvermijdelijk tot aanpassing leiden. Bent u van 
mening dat alles prima is tja….. 
vraag 3. Riel mag groeien voor iedereen. Met de aantallen die gebouwd worden levert dat als 
consequenties op dat de mensen uit Riel toch maar heel erg weinig kansen krijgen. Wederom als er 
geen schaarste zou zijn is dit terecht. Door de grote schaarste zul je toch prioriteiten moeten stellen 
vraag 4. prioritering locaties. 
Uitgaande van senioren. Dat is in elk geval een groep waar de behoefte groot is, zou ik zeggen dat de 
urgentie bepalend zou moeten zijn. Als extra kwaliteit ook betekent extra kosten betekent is dat voor 
een grote groep senioren met een kleinere beurs een grote belemmering.  
Ad 5 projecten van 5 woningen altijd bij gebleken behoefte.  
Mij dunkt dat dit kan, mits in redelijkheid wordt toegepast. Hiermee bedoel ik dat er geen discussies 
moeten zijn of ouderen in hun huidige woning kunnen blijven wonen. De behoefte wordt bepaald 
door de burger en niet door de gemeente 
ad. 6 Stimuleren bouwen voor starters . Toevoegen en senioren!!Verbazend dat dit hier niet bij 
vermeld is. 
7.Huisvesting arbeidsmigranten.  
Heeft m.i. niets te maken met heet volkshuisvestingsproblematiek, maar met economisch belang. 
Hoort heier eigenlijk niet thuis of als je integraal wilt denken, betrek daar dan ook de inclusie-
agenda, de volksgezondheid etc. etc bij. 
Tot slot . Er zijn inmiddels in Riel initiatieven om te komen tot bouw voor de belangrijkste 
doelgroepen. Als seniorenbelangen Riel doen wij een beroep op u de woonvisie hiervoor 
ondersteunend te laten zijn en geen belemmering, waardoor met voortvarendheid deze projecten 
ter hand kunnen worden genomen. 
Ook willen wij u graag uitnodigen de consequenties van de woonvisie te komen toelichten. 
 


