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Succes dat staat als een huis 
 
Vóór 2003: 
In de vijf dorpskernen Bladel, Casteren, Hapert, 
Hoogeloon en Netersel worden zo’n vijftig huizen per 
jaar gebouwd. Meer mag niet, hoewel er vraag is 
naar het tienvoudige. De provincie wil een te sterke 
verstedelijking van het platteland tegengaan en 
hanteert daarom strikte aantallen, het zogenaamde 
bouwcontingent.   
De huizen worden meestal gebouwd in de 
uitbreidingsgebieden aan de randen van de dorpen. 
Vanwege hun hoge prijs zijn ze voor bepaalde 
inwonersgroepen niet bereikbaar. Vooral jongeren die 
als starters de woningmarkt betreden, zijn kansloos. 
Zij moeten buiten het eigen dorp op zoek naar 
woonruimte. Hun vertrek betekent een verschraling 
van de leefbaarheid van het dorp: een minder actief 
verenigingsleven, minder kinderen op school en 
minder plaatselijke activiteiten. 
 
Na 2003: 
Alleen al in het jaar 2004 worden in Bladel zo’n 250 
bouwvergunningen uitgegeven. Tot 2008 kunnen er 
zonodig ruim 600 woningen bijkomen. De nieuwe 
huizen komen op lege plekken binnen de bebouwde 
kom: inbreiding in plaats van uitbreiding. Zo blijven de 
groene dorpsranden gespaard. De woningen gaan 
naar inwonersgroepen die te lang aan de zijlijn 
stonden: senioren en starters. De eerste groep heeft 
vooral behoefte aan kleinere huizen. Bij de starters 
gaat het erom dat de huizen goedkoop worden 
gehouden. Bijvoorbeeld met subsidies op de grond-
prijs. Of door bewoners collectief in eigen beheer te 
laten bouwen. Een vorm van bewonersparticipatie die 
niet alleen kostenbesparend is, maar bovendien leidt 
naar meer betrokkenheid bij de eigen woon-

omgeving. En dus: tot een verbetering van de 
leefbaarheid in het dorp.  
Ziehier het succes van een omslag: 

• Voldoende woningen;  
• Betaalbare woningen;  
• Bescherming groene buitengebied; 
• Betrokkenheid bij de woonomgeving; 
• Vergroting van de leefbaarheid. 

 
De omslag komt tot stand doordat de provincie 
Noord-Brabant en de gemeente Bladel het aandurven 
om samen een andere ‘huisvestingsweg’ in te slaan. 
Door op een andere manier te kijken naar de mens 
en zijn woonbehoeften. Deze folder legt uit wat deze 
andere weg inhoudt. 
 
Eerst twee citaten: 

Bouwbedrijven en woningbouwverenigingen in de 
regio stellen dat het onmogelijk is kwalitatief 
goede huizen te bouwen voor minder dan 
136.000 euro. (Eindhovens Dagblad, 30 mei 
2002) 
 
De gemiddelde prijs voor de eerste 27 
starterswoningen aan de Zandstraat in Casteren 
ligt op 122.800 euro. Dat is veertig procent onder 
de marktwaarde, zo blijkt uit een taxatie. De prijs 
ligt ook flink onder de 158.500 euro die de 
gemeente Bladel als maximumprijs voor de 
starterswoningen vaststelde. De huizen zijn veel 
goedkoper omdat de jongeren uit Casteren – 
verenigd in kopersvereniging Zandstraat – in 
eigen beheer bouwen. (Eindhovens Dagblad, 8 
april 2004) 

 
Het succes van een omslag. Een succes dat staat als 
een huis. 



Strijd op twee fronten 
In vroeger dagen richtte de mens zelf zijn woon-
omgeving in. Hij zocht een plek uit en bouwde er zijn 
huis. Naar eigen smaak, inzicht en middelen. In de 
huidige samenleving kan dat niet meer: we zijn met 
zo velen dat de huisvesting om regels vraagt.  
 
Daar is weinig op tegen. Maar soms gaat de 
regelgeving zo ver dat ze verlammend werkt. Het zijn 
‘de hogere machten’ die bepalen hoeveel er gebouwd 
mag worden, waar er gebouwd mag worden en hoe 
de huizen eruit komen te zien. De burger is aan de 
zijlijn komen te staan. Hij mag slechts kiezen uit 
model A, B of C. Als hij al kan kiezen, want veel 
(nieuwbouw)huizen zijn voor grote groepen van de 
bevolking onbetaalbaar. 
 
Geen goeie zaak, vindt het gemeentebestuur van 
Bladel. De gemeenschap moet weer een vinger in de 
huisvestingspap krijgen. Want de burger heeft daar 
baat bij: voor hem komt het huis van zijn voorkeur 
eerder binnen handbereik. Maar ook de gemeente 
heeft er baat bij: zij bouwt aan een vitale gemeen-
schap die groepen niet buiten de boot laat vallen. 
 
Vanuit deze visie op mens en wonen is de gemeente 
Bladel op twee fronten het gevecht aangegaan: 

• Meer, maar vooral beter betaalbare 
kwaliteitswoningen voor de inwoners; 

• Meer zeggenschap over woning en 
woonomgeving door toekomstige bewoners. 

 
Meer betaalbare woningen 
“We bouwden de verkeerde woningen, voor de 
verkeerde doelgroep, op de verkeerde plek,” zegt 
Bladels wethouder Frits Pijnenburg. Het lukt hem, in 
de vorm van een pilotproject, met de provincie 

andere afspraken te maken: er wordt niet meer 
gebouwd aan de randen van de dorpen, maar enkel 
nog in de dorpskom. Daar echter krijgt de gemeente 
ruim baan: tot de afloop van het project eind 2007 
mogen er zo’n 800 woningen bij komen. Daarmee is 
één doelstelling – meer huizen – bereikt. 
 
Belangrijker nog dan kwantiteit is kwaliteit. In de 
vroegere dure woningbouwprogramma’s zijn senioren 
en starters met een bescheiden beurs amper aan de 
bak gekomen. Tijd voor een inhaalslag: bij de 
inbreidingsplannen gaat het nadrukkelijk om 
passende woningen voor starters en senioren. 
Waarbij voor de goedkope starterswoningen de eis 
geldt dat ze ook later betaalbaar blijven. De huizen, 
die niet meer dan 158.000 euro mogen kosten, 
worden verkocht als ‘maatschappelijk gebonden 
eigendom’. Zo komt doelstelling twee in zicht: 
betaalbare huizen. 
 
Meer zeggenschap  
Maar wonen is meer dan een dak boven je hoofd, 
vindt het Bladelse gemeentebestuur. Wie een huis 
bouwt, wil daar zijn ziel in leggen. En liefst ook in de 
directe woonomgeving. 
Traditionele bouwprojecten laten dit niet toe: uit de 
verbindingslijn gemeente-projectontwikkelaar-
stedenbouwkundige-architect komen 
‘confectiewoningen’ voort die slechts een minimale 
inbreng van de consument toestaan. 
 
Al in een vroeg stadium moeten toekomstige 
bewoners bij bouwprojecten betrokken worden, vindt 
de gemeente Bladel. Zij moeten zeggenschap krijgen 
over het eindresultaat en over de weg waarlangs dit 
resultaat tot stand komt.  
 

Dit lukt alleen onder zekere voorwaarden. Zo moet de 
gemeente zaken uit handen durven geven. Zij moet 
niet de instantie willen zijn die de woonwensen van 
haar inwoners invult – die kunnen dat zelf wel. Zoiets 
vraagt om een andere manier van werken bij de 
ambtelijke organisatie.   
Wat de gemeente verder moet doen, is heldere 
spelregels aanreiken: wie komen voor welke 
woningen in aanmerking, wat mogen ze kosten, wat 
draagt de gemeente bij en wat gebeurt er bij 
verkoop? 
 
Ook voor de kopers/huurders is een belangrijke rol 
weggelegd op het traject naar meer zeggenschap. 
Als zij tijdig de handen ineenslaan, kunnen ze veel 
bereiken. Door een vereniging op te richten kunnen 
zij als collectief particulier opdrachtgever fungeren en 
zo hun eigen woonomgeving vormgeven. Dit is geen 
makkelijke weg; deskundige ondersteuning van een 
adviesbureau voor bouwbegeleiding is noodzakelijk. 
Maar het is wel een weg met grote voordelen: de 
bouwkosten worden stevig gedrukt en, zeker zo 
belangrijk, men bouwt niet alleen een huis, maar ook 
een buurt. Er worden niet alleen stenen gelegd, maar 
ook sociale verbanden. 
 
Op drie locaties in de gemeente Bladel is het 
collectief opdrachtgeverschap toegepast. De eerste 
reacties van deelnemers zijn inmiddels bekend. Die 
zijn overwegend positief. Ook het provinciebestuur is 
enthousiast over hetgeen in Bladel tot stand is 
gebracht. Geen moment heeft men er in Den Bosch 
spijt van gehad om samen met Bladel een ‘nieuwe 
huisvestingsweg’ te zijn opgegaan. 



STARTERS EN SENIOREN 
Wanneer Bladel bouwkavels of projectwoningen 
uitgeeft, worden deze toegewezen aan starters en 
senioren. Starters zijn meerderjarigen die niet over 
zelfstandige woonruimte in eigendom beschikken. 
Senioren zijn personen van 55 jaar of ouder. Voor 
beide groepen geldt dat een kandidaat minstens vijf 
jaar aaneengesloten legaal in de gemeente moet 
wonen en dat hij daar staat ingeschreven in de 
Gemeentelijke Basisadministratie. De regels die de 
gemeente hanteert bij de uitgifte van kavels en 
projectwoningen zijn nauwkeurig omschreven. 
Zie hoofdstuk 1 ACHTERGRONDEN.   

 
 

MAATSCHAPPELIJK GEBONDEN EIGENDOM 
Om starterswoningen betaalbaar en voor de 
doelgroep duurzaam beschikbaar te houden, verbindt 
de gemeente Bladel voorwaarden aan de 
gronduitgifte en de verkoop van projectwoningen. Het 
eigendom wordt ‘maatschappelijk gebonden’. De 
regels zijn vastgelegd in het Koopgarantplan.  
Zie hoofdstuk 2 ACHTERGRONDEN.   

 
 

AMBTELIJKE ORGANISATIE 
Meer woningen. Meer doelgroep gericht bouwen. 
Meer zeggenschap voor bewoners bij de 
totstandkoming van hun huis. Het zijn ontwikkelingen 
die ook van invloed zijn op de manier van werken van 
de ambtelijke organisatie. Frits Oomen, projectleider 
pilot ‘Wonen in Bladel’, zet uiteen met welke 
veranderingen gemeenteambtenaren zoal te maken 
krijgen.   
Zie hoofdstuk 3 ACHTERGRONDEN.   

 

COLLECTIEF PARTICULIER 
OPDRACHTGEVERSCHAP 
Een groep particulieren die zich verenigt en die 
vervolgens opereert als collectief opdrachtgever voor 
een bouwproject. In Nederland is het een relatief 
nieuw verschijnsel, zeker op het platteland. Toch 
heeft de gemeente Bladel bij een aantal 
bouwprojecten doelbewust voor deze constructie 
gekozen.  
Zie hoofdstuk 4 ACHTERGRONDEN.   

 
 

ADVIESBUREAU VOOR BOUWBEGELEIDING 
Bouwen als collectief particulier opdrachtgever om 
(betaalbare) kwaliteitswoningen te realiseren, is een 
complex proces. Daarom is de gemeente Bladel in 
zee gegaan met Bouwen In Eigen Beheer (BIEB), 
een bureau dat zich op dit terrein gespecialiseerd 
heeft . Een dergelijk bureau kan ondersteuning 
bieden aan alle leden van een kopers-
/locatievereniging gedurende het hele traject van 
planontwikkeling tot oplevering. De coördinator van 
het adviesbureau legt uit waarop de ondersteuning 
betrekking heeft. 
Zie hoofdstuk 5 ACHTERGRONDEN.   

 
 

DRIE COLLECTIEVE BOUWPROJECTEN 
In de gemeente Bladel worden drie 
woningbouwprojecten tot stand gebracht waarbij de 
toekomstige bewoners opereren als collectief 
particulier opdrachtgever. Het gaat om het project 
Zandstraat in Casteren (1000 inwoners), De Blikken 
in Netersel (800 inwoners) en Coppens in Hoogeloon 
(2500 inwoners). 
Zie hoofdstuk 6 ACHTERGRONDEN.   

 

REACTIES VAN DEELNEMERS 
Bouwen in collectief opdrachtgeverschap is geen 
gering avontuur. Het roept nogal wat vragen en 
onzekerheden op, zeker bij bewoners van het 
Brabantse platteland die veelal zijn opgegroeid in de 
traditie van het ‘vrije bouwen’: een - liefst royaal 
bemeten - eigen huis geldt als ideaal omdat het veel 
privacy biedt en bovendien een (financiële) zekerheid 
vormt voor de toekomst. Toch blijkt uit reacties van 
leden van locatieverenigingen dat aanvankelijke 
bedenkingen meestal omslaan in enthousiasme.  
Zie hoofdstuk 7 ACHTERGRONDEN.   

 
 

REACTIE PROVINCIEBESTUUR 
Voor het College van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Brabant was het een verrassend nieuw plan 
waar de gemeente Bladel in 2002 mee kwam 
aanzetten. Verrassend, maar ook uitdagend. Daarom 
wilde het provinciebestuur er graag ruimte voor 
vrijmaken in de vorm van een pilot-project. Dat besluit 
heeft de provincie geen moment betreurd, zegt 
gedeputeerde voor ruimtelijke ontwikkeling Paul 
Rüpp. 
Zie hoofdstuk 8 ACHTERGRONDEN.   
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HOOFDSTUK 1 
 
Starters en senioren 
 
Bij de uitgifte van bouwkavels en projectwoningen 
geeft de gemeente Bladel voorkeur aan starters en 
senioren. De praktische consequenties van deze 
‘doelgroepkeuze’ zijn uitgewerkt in de regeling 
Uitgifte bouwgrond en projectwoningen 2003. 
 

Uitgangspunten 

• De uit te geven kavels/projectwoningen zijn 
bedoeld voor personen die gebonden zijn 
aan de gemeente Bladel. Dit houdt in dat 
iemand minstens vijf jaar aaneengesloten 
legaal in de gemeente Bladel woont en daar 
staat ingeschreven in de Gemeentelijke 
Basisadministratie. Deze periode van vijf jaar 
moet direct voorafgaan aan de 
sluitingsdatum van de aanmeldperiode voor 
bouwgrond.  

• Personen die gebonden zijn aan de kern 
waar gebouwd wordt, krijgen voor die kern de 
voorkeur boven anderen. Voor kavels of 
projectwoningen in de kern Bladel komen alle 
gebondenen in aanmerking, omdat daar naar 
verwachting de meeste bouwmogelijkheden 
liggen.  

• Starters die in de periode van vijf jaar 
voorafgaand aan de ingangsdatum van het 
uitgiftesysteem gemeente Bladel 2003 
genoodzaakt zijn geweest elders onderdak te 
zoeken omdat er in de eigen kern geen 
huisvestingsmogelijkheden waren, worden 
toch beschouwd als starters als zij geen 
zelfstandige woonruimte in eigendom 
hebben.  

• Degenen die voor hun studie buiten de 
gemeente zijn gaan wonen, worden aangemerkt als 
gebonden tot één jaar na het beëindigen van de 

studie. Een AIO-schap (assistent in opleiding) wordt 
beschouwd als studie. 

 
Doelgroepen 
Het systeem gaat uit van twee doelgroepen: 
Starters: dat zijn meerderjarige personen die niet 
over zelfstandige woonruimte in eigendom 
beschikken of beschikten.  
Senioren: dat zijn personen die 55 jaar of ouder zijn.  
 
Procedure 
Op het moment dat bouwgrond of een projectwoning 
beschikbaar komt, wordt een bericht geplaatst in het 
huis-aan-huisblad De Lantaarn. Daarin wordt het 
project beschreven en wordt aangegeven voor welke 
doelgroep het project bestemd is. Het bericht wordt 
tweemaal gepubliceerd. Selectie uit de aangemelde 
kandidaten gebeurt door een openbare loting. 
 
Als binnen een kern een door de gemeente erkende 
(locatie)vereniging ontstaat, kan de loting van 
kandidaten binnen de vereniging plaatsvinden. Deze 
vereniging treedt op als collectieve opdrachtgever en 
is een middel om de kopers zo vroeg mogelijk bij de 
planontwikkeling te betrekken.  
De overige voorwaarden van het uitgiftesysteem 
blijven van toepassing. Als datum van toetsing wordt 
de datum van de loting aangehouden. Als een loting 
binnen de vereniging heeft plaatsgevonden, geldt een 
grondreservering aan de vereniging maximaal voor 
de periode van twee jaar na deze loting. Daarna moet 
de aanmelding bij de vereniging (weer) worden 
opengesteld. De gemeente selecteert aan de hand 
van het uitgiftesysteem. 
 
Aanmelden 
Kandidaten kunnen zich individueel aanmelden. 
Samenwonenden en gehuwden kunnen zich dus elk 
op hun eigen naam aanmelden. Zij kunnen samen 
slechts éénmaal in aanmerking komen. 
 
 Bijzonderheden 

• Als een bouwkavel of projectwoning wordt 
toegewezen, komt men gedurende een 

periode van tien jaar niet meer in aanmerking 
voor bouwgrond of een nieuwe 
projectwoning. Voordat de woning gereed is, 
mag deze niet worden doorverkocht.  

• Op grond van de Wet voorzieningen 
gehandicapten (Wvg) kan het college het 
vastgestelde systeem doorbreken en bij 
voorrang een kavel of woning toewijzen 
vanwege een medische indicatie. Dit is alleen 
mogelijk als blijkt dat verbouwing van de 
bestaande woning (uit bouwtechnisch of 
financieel oogpunt) of verhuizing naar een 
andere bestaande woning niet haalbaar blijkt. 
In uitzonderlijke situaties kan het college 
hiervan afwijken onder voorwaarde dat 
hiervan mededeling wordt gedaan aan de 
commissie Grondgebied.  

• De gemeente heeft zich ten doel gesteld om 
betaalbare, duurzame starterswoningen te 
realiseren. Bij de gronduitgifte kunnen 
daarvoor nadere voorwaarden worden 
gesteld, onder meer bij doorverkoop.  

 

Het uitgiftesysteem geldt vanaf juli 2003. 
 



 
HOOFDSTUK 2 
 
Maatschappelijk gebonden eigendom  
 
Koopgarantplan voor starterswoningen 
 
Voor starters is het moeilijk om aan betaalbare 
woonruimte te komen. De gemeente Bladel heeft zich 
daarom ten doel gesteld om niet alleen betaalbare 
duurzame starterswoningen te bouwen, maar deze 
ook te behouden voor de starters. Niet alleen de 
eerste koper moet de woning tegen een lagere 
aankoopprijs kunnen kopen, maar ook de opvolgende 
koper(s). Om dit te bereiken voert de gemeente het 
beleid van het maatschappelijk gebonden eigendom, 
De uitwerking van dit beleid is vastgelegd in het 
Koopgarantplan. Dat heeft in elk geval betrekking op 
woningen waarvoor door de gemeente grond wordt 
ingebracht. 
 
Wat houdt Koopgarant in?  
Om te beginnen kan de starter de woning kopen 
tegen een lagere prijs dan de marktwaarde. Een 
verlaagde grondprijs en de constructie van het 
collectief opdrachtgeverschap maken dat mogelijk. 
De koper wordt volledig eigenaar van de woning, 
maar als hij zijn huis wil verkopen, kan dit niet op de 
vrije markt. Hij moet het aanbieden aan de 
woningbouwcorporatie. Die is verplicht het huis terug 
te kopen tegen de afgesproken prijs. Globaal is dit de 
aankoopprijs + 50% van de waardestijging + 100% 
van de waardestijging door zelf aangebrachte 
voorzieningen. De eigenaar krijgt de waardestijging 
van zijn huis dus niet helemaal vergoed. Een deel 
van de overwinst vloeit terug naar de woningstichting 
of de gemeente. Die zetten het bedrag in om de 

woning voor een nieuwe starter betaalbaar aan te 
bieden.  
Overigens hoeft de koper, als de waarde van zijn huis 
daalt, het verlies evenmin helemaal voor zijn rekening 
hoeft te nemen. 
 
Wethouder Pijnenburg: “Lange tijd was voor starters 
een eigen woning onbereikbaar. Dankzij Koopgarant 
is dit veranderd. Dat is maatschappelijk gezien een 
groot winstpunt. Daar staat tegenover dat de starter 
zijn koopwoning niet kan beschouwen als een 
spaarpotje voor de toekomst. Want dit motief is bij 
huizen onder het Koopgarantplan minder van 
toepassing. Het gaat om wonen, niet om beleggen.” 
 
Voor- en nadelen 
Bij de toepassing van het Koopgarantplan moeten 
voor zowel de verkoper als de koper de voor- en 
nadelen redelijk zijn en in onderlinge samenhang 
worden vastgesteld (Fair Value). Voor de starter zijn 
de belangrijkste elementen op basis waarvan een 
Fair Value kan worden bepaald: 

• het voordeel van een lagere aankoopprijs;  
• het voordeel van lagere bijkomende 

koopkosten (als gevolg van de lagere 
aankoopprijs);  

• het voordeel van lagere woonlasten;  
• het nadeel van de lagere verkoopprijs bij 

doorverkoop van de woning;  
• het voordeel van lagere bijkomende 

verkoopkosten bij terugkoop door de 
gemeente/woningstichting (zoals 
makelaarskosten);  

• het voordeel van een waardegarantie bij een 
dalende woningmarkt;  

• de Wet Inkomstenbelasting 2001 staat geen 
overeenkomsten toe waarbij de 

eigenaar/koper voor minder dan 50% van de 
waardeontwikkeling meedeelt.  

 
Hoe werkt het? 
Prijs 
De woning wordt voor een bepaalde prijs 
aangeboden aan de starter. Deze prijs wordt zo laag 
mogelijk gehouden en ligt lager dan de marktwaarde 
van de woning. De lagere prijs komt tot stand door 
(prijs)afspraken met ontwikkelaar, architect, 
aannemer en gemeente. Een onafhankelijke 
makelaar stelt vervolgens de marktwaarde van de 
woning vast. Op dat moment kan het percentage dat 
de uiteindelijke koopprijs lager ligt dan de 
marktwaarde (a) worden vastgesteld. Dit is belangrijk 
voor de bepaling van het percentage van het aandeel 
in de waardeontwikkeling van de woning bij 
doorverkoop (b). Het ministerie heeft bepaald dat de 
verhouding tussen de beide percentages (a:b) 1:1,5 
bij nieuwbouw en 1:2 bij bestaande bouw moet zijn.  
 
Doorverkoop 
De starter/eigenaar mag de woning niet op de vrije 
markt doorverkopen. De woning wordt in ieder geval 
binnen drie maanden teruggekocht door de 
gemeente of woningstichting (terugkoopgarantie). Dit 
is vooral een voordeel bij een stagnerende 
woningmarkt. De terugkoopprijs wordt gebaseerd op 
de oude aankoopprijs. De woning wordt vervolgens 
doorverkocht aan een starter volgens het dan 
geldende gemeentelijk uitgiftesysteem. Een 
onafhankelijke taxateur/makelaar stelt bij 
doorverkoop opnieuw de marktwaarde vast. De 
taxatiewaarde van de door de koper aangebrachte 
voorzieningen wordt voor 100% aan de verkoper 
vergoed. De terugkoopprijs bedraagt dan de oude 
koopprijs + 100% van de taxatiewaarde van de eigen 
investeringen in de woning + het aandeel in de 



marktontwikkeling. 
 
Rekenvoorbeeld 
Om een en ander te verhelderen geven een 
rekenvoorbeeld aan de hand van onderstaand 
schema.  
Onder A staat de doorverkoop van de starterswoning 
waarvan de waarde na 7 jaar is gestegen met 25%. 
Onder B gaat het om dezelfde woning, waarvan de 
waarde na weer 9 jaar met 30% is gestegen.  
Onder C dezelfde woning, waarvan de waarde na 
nog eens 5 jaar met 15% is gestegen. De woning is 
dan inmiddels 21 jaar oud.  

De koopprijs onder A is de kostprijs van de woning 
v.o.n. Onder B en C gaat het om de terugkoopprijs 
(dus ook weer de kostprijs van de woning). Hierbij 
komen nog wel de overdrachtsbelasting, 
taxatiekosten etc. Bij A is sprake van nieuwbouw, B 
en C is dus bestaande bouw. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

    A B C 

1   Koopprijs € 156.000 von € 189.500 kk € 228.500 kk 

2   Getaxeerde marktwaarde bij 
aankoop 

€ 200.000 kk € 250.000 kk € 325.000 kk 

  a* Percentage dat de koopprijs lager is 
dan de marktwaarde 

22% 24%  30%  

  b* Percentage van de 
waardeontwikkeling dat ten goede 
komt aan de 
Woningstichting/gemeente 

33% 48% 60% (mag 
max. 50% 
zijn) 

  c Percentage van de 
waardeontwikkeling dat ten goede 
komt aan de koper (100% - b)  

67% 52% 40% 
(wordt 50% 
als gevolg 
van b) 

3   Getaxeerde marktwaarde bij 
doorverkoop 

€ 250.000 kk € 325.000 kk € 375.000 kk 

4   Waardestijging (3) - (2) € 50.000  € 75.000 € 50.000 



de verhouding tussen a en b moet zijn 1:1,5 bij nieuwbouw en 1:2 bij bestaande bouw  

 Wat ontvangt de eigenaar bij (door)verkoop? 

  A B C 

Koopprijs (zie 1) € 156.000 € 189.500 € 228.500 

Aandeel van de 
waardestijging (4) x (c) 

€ 33.500 € 39.000 € 25.000 

De eigenaar ontvangt 
bij (door)verkoop 

€ 189.500 € 228.500 € 253.500 
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Ambtelijke organisatie 

 
De nieuwe weg die de gemeente Bladel samen met 
de provincie is ingeslagen op het gebied van de 
volkshuisvesting, is ook van invloed op de manier van 
werken binnen de ambtelijke organisatie van de 
gemeente. 
Frits Oomen, projectleider pilot ‘Wonen in Bladel’, 
zegt daarover het volgende. 
 
“Het oude systeem van gronduitgifte gaf een hoop 
frustratie. Bij de inwoners, maar ook bij de 

ambtenaren. Honderden mensen staan jarenlang op 
een wachtlijst om in aanmerking te komen voor de 
paar kavels die er te vergeven zijn. Gevolg: bij elke 
uitgifte een lawine aan boze telefoontjes van mensen 
die zich misdeeld voelen. Dat is grotendeels achter 
de rug. Omdat we de wachtlijst hebben afgeschaft, 
maar ook omdat alleen nog helder omschreven 
doelgroepen in aanmerking komen.” 
 
“Ambtenaren zijn graag overal tot in detail bij 
betrokken. In de woningbouw waren we gewend het 

hele traject van grondaankoop tot en met 
projectontwikkeling tot in de kleinste onderdelen aan 
te sturen. Als je bewoners echt wilt laten participeren 
werkt dat niet. Je moet dingen uit handen durven 
geven en alleen de randvoorwaarden goed bewaken. 
Dat is een intensief proces. Denk alleen al aan de 
vele besprekingen met elke afzonderlijke 
locatievereniging. Doordat we bovendien meer 
bouwprojecten onder handen kregen als gevolg van 
het pilotproject, was het nodig ons 
personeelsbestand uit te breiden.” 
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Collectief particulier opdrachtgeverschap 
 
Doorgaans worden huizen in Nederland gebouwd 
door een projectontwikkelaar, die deze vervolgens te 
koop aanbiedt tegen een door hem vastgestelde 
verkoopprijs. Lang reikte de invloed van de koper niet 
verder dan wat keuzes in de afwerking van de 
woning, variërend van de tegels in de badkamer tot 
de plaats van de stopcontacten. 
De laatste tijd is er iets vaker sprake van 
consumentgericht bouwen: de koper kan 
meebeslissen over de grootte, de indeling en/of het 
uiterlijk van de woning. Een vorm van maatwerk, 
maar wel eentje waar een stevig prijskaartje aan 
hangt. Bovendien is de koper niet vrij om te bepalen 
met welke partijen hij samenwerkt om zijn 
woonwensen te realiseren.  
 
Bij particulier opdrachtgeverschap is dit wel het geval: 
de opdrachtgever bepaalt hoe en met wie er 

gebouwd wordt. Vaak gebeurt dit individueel: iemand 
verwerft een kavel en neemt een architect en/of 
aannemer in de arm.  
Maar ook de collectieve vorm is mogelijk: een groep 
(in beginsel) gelijkgestemde particulieren verenigt 
zich in een kopersvereniging* en verwerft als 
vereniging een bouwlocatie. Die wordt naar eigen 
inzicht bebouwd met woningen voor eigen gebruik. 
De groep treedt zo op als projectontwikkelaar.  
 
Tot nu toe vindt bouwen in collectief particulier 
opdrachtgeverschap slechts mondjesmaat plaats, en 
dan nog voornamelijk in stedelijke gebieden. 
Toch heeft ook de plattelandsgemeente Bladel op 
drie locaties voor deze constructie gekozen, 
overtuigd als ze is van de voordelen voor de 
bewoners: relatief lage kosten, weinig financiële 
risico’s en optimale mogelijkheden om eigen 
bouwwensen in te brengen.  
 
De gemeente is daarbij zelfs nog een stap verder 
gegaan: behalve over de ontwikkeling van hun eigen 

woningbouwproject, krijgen de kopersverenigingen 
ook zeggenschap over de stedenbouwkundige 
ontwikkeling: waar komen de huizen, waar de 
parkeerplaatsen en waar het groen?  
Bij zo’n collectieve aanpak moet voortdurend met 
uiteenlopende wensen rekening gehouden worden.  
 
Een deskundig adviesbureau voor de begeleiding van 
de kopers(vereniging) is onmisbaar. In een 
democratisch proces (stemrecht voor alle leden) leidt 
zo’n adviesbureau de groep stapsgewijs langs het 
traject van de projectontwikkeling. Bij elke 
afzonderlijke stap krijgt de vereniging keuzevarianten 
voorgelegd die door de leden kunnen worden 
bekritiseerd, afgewezen of bekrachtigd. 
 
*als in een project ook huurwoningen gerealiseerd worden, 

spreken we meestal van een locatievereniging 
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Adviesbureau voor bouwbegeleiding 
 
Bij bouwen in collectief opdrachtgeverschap kan een 
adviesbureau voor bouwbegeleiding op tal van 
manieren ondersteuning bieden. Die ondersteuning 
heeft onder meer betrekking op excursies naar al 
gerealiseerde projecten, oprichting van een 
rechtspersoon, opzetten van een 
besluitvormingsstructuur, scholing in de beginselen 
van bouwen en projectontwikkelen, keuze van de 
architect, uitwerking van stedenbouwkundige 
wensen, materiaalkeuze, kostenbewaking en het 
voeren van overleg met architect, gemeente en 
aannemer. 
 
Jan Walrecht, coördinator van het adviesbureau dat 
de drie collectieve bouwprojecten in Bladel heeft 

begeleid, verwoordt de achtergronden van zijn werk 
aldus: 
“Particulier opdrachtgeverschap kom je vooral tegen 
in de vrije sectorbouw, waar de individuele 
opdrachtgever zijn eigen bouwplan realiseert. In deze 
vorm is het een dure manier van bouwen. Zo wordt 
voor iedere kavel een andere architect aangetrokken 
en worden bouwmaterialen steeds afzonderlijk naar 
de bouwplek gebracht. Als je dit soort zaken collectief 
aanpakt, bespaar je meteen stevig op de kosten. De 
bestaansgrond van ons bureau ligt voor een deel in 
deze kostenbesparing. Want wij beschouwen het als 
onze sport om zo goedkoop mogelijk 
kwaliteitswoningen te bouwen, waarbij elke euro kan 
worden verantwoord. Het plan Zandstraat in Casteren 
heeft laten zien wat dat kan opleveren. De huizen 
hebben een gemiddelde verkoopprijs van 122.800 
euro, terwijl ze op 198.500 getaxeerd worden. Toch 
een verschil van dik 75.000 euro. Voor veel starters 
het verschil tussen wel of niet kunnen kopen.” 

  
“Maar aan ons bureau ligt ook een maatschappelijke 
drijfveer ten grondslag. Wij stellen vast dat de 
moderne mens amper nog mogelijkheden heeft om 
zichzelf te huisvesten. Het aanbieden van woningen 
door commerciële projectontwikkelaars kun je 
vergelijken met gedwongen winkelnering. Dat 
systeem willen we doorbreken. Kopers moeten weer 
zeggenschap krijgen over hun woning en hun 
woonomgeving. Als ze gezamenlijk bij het 
bouwproces worden betrokken, zijn ze niet alleen 
bezig met de bouw van hun huis, maar ook van hun 
buurt. Daar voelen ze zich dan ook verantwoordelijk 
voor, bijvoorbeeld als het gaat om het onderhoud van 
de buurtspeeltuin.” 
 
“Feitelijk houden wij ons bezig met het emanciperen 
van woonconsumenten.” 
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Drie collectieve bouwprojecten in Bladel 
 
Zandstraat Casteren 
Met steun van het Bureau Bouwen in Eigen Beheer 
(BIEB) ontwikkelt kopersvereniging Zandstraat een 
complex van 34 starterswoningen, allemaal 
koophuizen. Ze komen op een terrein in de kom van 
het dorp waar de gemeente een boerderij heeft 
opgekocht. Ook de stedenbouwkundige invulling van 
het terrein wordt door de kopersvereniging 
ontwikkeld. De kavels zijn onder de 
Koopgarantregeling uitgegeven, zodat de woningen 
duurzaam beschikbaar blijven voor starters. De 
gemeentelijke korting op de grondprijs (€ 200 in 
plaats van € 300 incl. BTW) draagt daaraan bij. De 
kavels worden toebedeeld op basis van een loting 
onder de 38 leden. Voor het ontwerp van de huizen 
kiest de vereniging voor architectenbureau Van den 
Pauwert uit Eindhoven. Die komt met 4 basistypen in 
bouwblokken van 4 en één rijtje van 3. Zo is 52% van 
de huizen eindwoning. Elke woning is door de koper 
vrij in te delen. Gemiddelde inhoud: 360 m³ (tussen 
308 en 423). Gemiddelde kavel: 178 m² (tussen 122 
en 255 m²). Gemiddelde Vrij Op Naamprijs: € 
122.800 (tussen 107.570 en 135.970; dat is 
gemiddeld 38,1% onder de taxatiewaarde). De 
bovengrens voor starterswoningen (VON) in Bladel 
bedraagt € 158.500; de ‘Zandstraat’ zit daar 22,5% 
onder. De woningen worden in drie fasen gebouwd. 
Woningstichting De Zaligheden treedt op als 
achtervang in het onverhoopte geval dat woningen 
niet afgenomen worden. 
 
 
 
 

De Blikken Netersel 
Als zich in de dorpskern van Netersel een 
mogelijkheid tot inbreiding voordoet op het terrein van 
een voormalige maalderij, wordt locatievereniging 
Bouwen in Netersel opgericht. Er is ruimte voor 25 
woningen. Daar is ook het door de locatievereniging 
ontwikkelde stedenbouwkundig plan op gebaseerd. 
Toch blijft het project – naast nog één particuliere 
woning - voorlopig beperkt tot 19 woningen. Reden: 
het aantal inwoners van Netersel dat tot de doelgroep 
behoort (starters/senioren) en belangstelling heeft 
voor het kopen of huren van een nieuwbouwwoning, 
blijft vooralsnog beperkt tot 19. En uitgangspunt is 
steeds: alleen bouwen naar behoefte. Wel betekent 
het ‘overschot’ van 6 woningen dat zich ‘lopende de 
rit’ nog nieuwe leden kunnen aanmelden bij de 
locatievereniging. Het project van 19 woningen 
bestaat uit 10 seniorenwoningen en 9 
starterswoningen. Zeven leden van de 
locatievereniging spreken hun voorkeur uit voor huur 
in plaats van koop; drie onder de senioren en vier 
onder de starters. Tegen deze achtergrond verklaart 
woningstichting De Zaligheden zich bereid niet alleen 
(zoals in Casteren) de rol van achtervang op zich te 
nemen, maar ook van medeontwikkelaar. Voor de 
starterswoningen gelden de regels van het 
Koopgarantplan. Deze zijn niet van toepassing op de 
seniorenwoningen, waardoor deze duurder uitvallen. 
Daar staat tegenover dat ze later, anders dan de 
starterswoningen, op de vrije markt kunnen worden 
doorverkocht. Locatievereniging Bouwen in Netersel 
gaat in zee met Hulshof Architecten uit Delft. Die 
komt met een basismodel waarop door uitbouw en 
opbouw tal van varianten kunnen worden 
aangebracht. Gemiddelde kavel: 200 m². Eerste 
oplevering: november 2005. 

Coppens Hoogeloon 
Met het saneren van meelfabriek Coppens in de 
dorpskern van Hoogeloon, komt daar een terrein vrij 
van 13.000 m². Daarop kunnen voor de doelgroep 
ruim 30 woningen worden gerealiseerd. De 
belangstelling is groot; er melden zich 78 inwoners 
aan om (tegen een inleggeld van € 500) lid te worden 
van de locatievereniging Plan Coppens. Het gaat om 
53 starters en 25 senioren. Mede op grond van deze 
verhouding komt de vereniging tot de verdeelsleutel 
2/3 starterswoningen en 1/3 seniorenwoningen. Door 
middel van loting wordt een rangordelijst vastgesteld 
van 24 starters (met 6 reserve) en 12 senioren (met 3 
reserve). De verhouding tussen kopers en huurders 
is nog niet helder. Van de uitgelote leden wordt het 
lidmaatschap beëindigd; zij ontvangen hun 
inschrijfgeld terug. Voor het ontwerp van de 
woningen wordt architectenbureau Franken uit 
Bergeijk aangetrokken. De voortgang van het project 
wordt opgehouden doordat vanuit de Hoogeloonse 
bevolking stemmen opgaan om het terrein van 
Coppens niet uitsluitend te bestemmen voor 
woningbouw. Er zou onder meer behoefte zijn aan 
een multifunctioneel centrum. De gemeente laat een 
onderzoek verrichten naar de haalbaarheid hiervan. 
Lopende dit onderzoek, krijgt de locatievereniging al 
vast wat lucht doordat ze elders in het dorpscentrum 
(plan Bieshof) 9 woningen mag bouwen: 5 
koopstarterswoningen en 4 (wat ruimere) 
koopseniorenwoningen. 
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Reacties van deelnemers 

  
  

Stefan Verhoeven (24) en Chris Swaanen (28) van 
kopersvereniging Zandstraat Casteren. 
 
Stefan: “Onder jongeren in Casteren was een 
behoorlijk wantrouwen ontstaan richting politiek. Er 
waren al te veel jaren voorbij gegaan waarin niet 
gebouwd kon worden. Het is aan Theo Coppens, de 
voorzitter van de dorpsraad, te danken dat er garen 
op de klos kwam. Hij wist de jongeren te overtuigen 
dat het plan Zandstraat nieuwe kansen bood.” 
 
Chris: “Onze ogen werden pas echt geopend na de 
voorlichtingsavond van de gemeente. Wethouder 
Pijnenburg legde daar de vraag voor ‘Wat willen jullie: 
twaalf grote vrije kavels die voor de meesten van 
jullie onbetaalbaar zullen zijn, of meer dan dertig 
kleine kavels waardoor jullie in je eigen dorp kunnen 
blijven wonen?’  
 
Stefan: “Bij het oprichten van onze kopersvereniging 
hebben we veel steun gehad van bureau Bouwen In 
Eigen Beheer. Dat zijn mensen met ideële 
doelstellingen, die niet gaan voor het grote geld. Zij 
hebben ons stap voor stap door het proces geloodst.” 
 
Chris: “Het stedenbouwkundige plan was het 
moeilijkste. Het kostte heel wat uren voor alle neuzen 
dezelfde kant in stonden. We zijn uitgekomen op een 
groen plein met aan twee kanten bebouwing, maar 
slechts aan één kant de mogelijkheid om de auto aan 
de deur te parkeren.” 
 
Stefan: “Het geeft een goed gevoel als je aan het 
einde van de rit je doelstelling gehaald hebt. Dat je 
bewezen hebt dat het wel degelijk mogelijk is om 

voor minder dan 150.000 euro een goed huis te 
bouwen. Voor mij persoonlijk komt daar nog bij dat ik 
er enorm veel van geleerd heb. Ik ben student 
bouwkunde en ik heb hier misschien wel net zo veel 
geleerd als op school.” 
 
Chris: “Ook voor Casteren is het goed. De mensen 
die nu in het plan Zandstraat komen wonen, zijn op 
allerlei manieren actief geweest in het dorpsleven, bij 
het korfbal, de muziek en carnaval. Die dingen 
kunnen nu worden voortgezet.” 
 
Marietje Dielis-van Hoof (‘senior’), Annie Veraa-
Hermans (‘senior’) en Niels Buytels (‘starter’) van 
locatievereniging Bouwen in Netersel. 
 
Niels: “In het begin leek ons project net zo eenvoudig 
als dat van Casteren: alleen koopwoningen, en alleen 
voor starters. Maar het werd steeds complexer. Er 
kwamen ook senioren bij, en ook huurwoningen. Dat 
heeft vertragend gewerkt, vooral door het inpassen 
van de rol van de woningstichting.” 
 
Marietje: “Maar daar staat tegenover dat we hier een 
veel gevarieerdere buurt krijgen, waar jongeren en 
ouderen door elkaar wonen. Dat maakt het 
levendiger.” 
 
Annie: “Dat was ook nodig, want het is vijf jaar 
geleden dat hier voor het laatst gebouwd werd.” 
 
Marietje: “Ik vond het prettig te ervaren dat de 
architect met zo’n creatief plan kwam aanzetten. Met 
woningen waarmee je op zo veel manieren kunt 
variëren dat ze op ieders smaak aansluiten. En dat 

met prijzen die beneden de 158.000 euro blijven 
liggen. Bij elk ander bouwproject betekent een 
aanpassing dat je met meerkosten te maken krijgt.” 
 
Annie: “Als we straks de sleutel hebben, zullen we 
snel vergeten zijn dat het allemaal wat langer heeft 
geduurd. Dan kunnen we tevreden vaststellen dat 
Netersel er een hoeveelheid woningen heeft bij 
gekregen waar ze in andere dorpen jaloers op zijn.” 
 
Henk van Lieshout (‘senior’) van 
locatievereniging Plan Coppens Hoogeloon. 
 
“Het meest positieve van het hele verhaal is natuurlijk 
dat er nu tussen de 35 en 45 huizen kunnen worden 
gebouwd, terwijl de woningbouw jarenlang stil 
gelegen heeft. Dat is pure winst. Maar dat het alleen 
kleine kavels betreft en dat er alleen gebouwd kan 
worden als lid van de locatievereniging, vinden 
sommige mensen wel een bezwaar. Als ze de keuze 
hadden, zouden verscheidene leden liever zelf 
bouwen, op een groter perceel. Maar dat neemt niet 
weg dat iedereen heel constructief meewerkt aan de 
hele planontwikkeling.” 
 
 “Door de plannen rond het multifunctioneel centrum 
heeft het allemaal te lang geduurd voor de spade de 
grond in kan. Als pleister op de wonde is de 
gemeente toen met het plan Bieshof gekomen.”  
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Reactie provinciebestuur 
 
In februari 2002 ondertekenden de provincie Noord-
Brabant en de gemeente Bladel een convenant op 
het gebied van volkshuisvesting. Het vormde de 
aftrap voor het pilot -project dat loopt tot en met het 
jaar 2007. In het convenant spraken beide partijen 
met elkaar af dat de gemeente Bladel vrij was om 
naar eigen inzicht (extra) woningen te bouwen. Maar 
dan wel onder de strikte voorwaarde dat er geen 
uitbreiding aan de randen van de dorpen zou 
plaatsvinden. Alles moest binnen de ‘rode contouren’. 
 
Medio 2004 maakt Paul Rüpp, gedeputeerde van de 
provincie Noord-Brabant voor ruimtelijke 
ontwikkeling, een tussentijdse balans op over het 
pilot-project.. 
 
Hij zegt onder meer: 
 
Nieuwe aanpak 
“Wat mij bijzonder aanspreekt in de Bladelse 
benadering is dat er twee dingen bij elkaar worden 
gebracht die onnodig van elkaar gescheiden waren. 
Aan de ene kant lag er, terecht, de beleidslijn om 
zuinig om te springen met de ruimte op het 
platteland. Aan de andere kant was er de, eveneens 
terechte, constatering dat sommige doelgroepen 
nauwelijks aan een woning konden komen. Bladel 
heeft het inzicht gebracht dat je het ene probleem 
kunt oplossen zonder het andere geweld aan te 
doen. Ze zeiden: wij beloven dat we ons houden aan 
de rode contouren, maar geef ons binnen die 
contouren de ruimte om te bouwen voor de groepen 
die alsmaar niet aan bod komen. Dat was nieuw.” 
 

Provinciaal beleid 
“De aanpak van Bladel past uitstekend in het beleid 
dat de provincie voorstaat op het gebied van 
ruimtelijke ontwikkeling. Belangrijk uitgangspunt 
daarin is zuinig ruimtegebruik. Dat houdt in dat eerst 
gekeken moet worden naar een intensiever gebruik 
van de bebouwde kom, en dat dan eventueel pas een 
uitbreiding aan de orde is. Ook houdt het in dat er op 
het platteland alleen gebouwd wordt voor de eigen 
bevolking en dus niet voor de buitendorpsen. Deze 
uitgangspunten sluiten naadloos aan op het 
huisvestingsbeleid zoals dat in het Bladelse pilot-
project is vastgelegd.” 
 
Kwaliteit waarborgen 
“De kwantiteit van de woningbouw is in Bladel 
gewaarborgd. Tot 2008 kan er ruimschoots gebouwd 
worden. Punt van zorg is nu dat ook de kwaliteit van 
de woonomgeving gewaarborgd wordt. Als de 
bebouwde kom zo vol wordt gebouwd dat er geen 
speelveldje meer overblijft of dat er geen vogeltje 
meer wil nestelen, dan zitten we natuurlijk op de 
verkeerde weg. De kwaliteit wordt dan ook de 
belangrijkste toetssteen bij de evaluatie van het 
project.  Overigens hebben wij tot nu toe geen enkel 
signaal ontvangen dat de kwaliteit ook maar 
enigszins in het gedrang komt.” 
 
Migratie-effecten 
“Een andere zaak die we bij de evaluatie van het 
pilot-project goed in de gaten moeten houden zijn de 
effecten van de nieuwe aanpak op de migratie. 
Afspraak is nadrukkelijk dat Bladel alleen bouwt voor 
de eigen woonbehoeften. Gaan ze daar overheen 
dan kan dat tot gevolg hebben dat mensen uit de 
steden zich op het Bladelse platteland gaan vestigen.  
 

Sociale element 
“De Bladelse doelgroepenbenadering verdient 
navolging. Het brengt een sociaal element in het 
volkshuisvestingsbeleid dat te lang veronachtzaamd 
is. Starters en senioren maken doorgaans geen 
enkele kans op de dure bouwlocaties aan de randen 
van de dorpen. Terecht dat ze in de 
inbreidingslocaties voorrang hebben.” 
 
Collectief opdrachtgeverschap 
“Het meest verfrissende in het Bladelse initiatief vind 
ik de inbreng van het collectief particulier 
opdrachtgeverschap. Remkes pleitte als 
staatssecretaris van Volkshuisvesting destijds al voor 
meer ruimte voor particuliere opdrachtgevers in de 
bouw. Maar Bladel is hierin veel verder gegaan door 
het ook in handen te leggen van een groep kopers of 
huurders gezamenlijk. Dat blijkt fantastisch uit te 
pakken. In de eerste plaats op het financiële vlak. 
Huizen kunnen een stuk goedkoper gebouwd 
worden. Maar vooral ook op het sociale vlak. 
Toekomstige buurtbewoners gaan al heel vroegtijdig 
samen om de tafel zitten en komen dan met plannen 
die echt de hunne zijn. Als provincie hebben wij 
gezegd: dit is een aanpak waar wij graag meer 
bekendheid aan geven.” 
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Informatie 
Voor meer informatie over de onderwerpen die aan bod 
komen in de folder en de achtergrondbrochure Bouwen 
in betrokkenheid, kunt u contact opnemen met:  
- de afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening 

en Milieu, tel. 0497-361636 of 
- de heer F. Oomen, projectleider van de pilot "Wonen 

in Bladel", tel. 0497- 361689. 
Actuele ontwikkelingen rond Bouwen in Bladel staan 
op de website: www.bladel.nl 
Achtergrondinformatie over het 
volkshuisvestingsbeleid in Brabant is te vinden op 
www.brabant.nl 
 
 
 
 

 


