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Wijziging in raadsnieuws 
10 maart 2021
In het raadsnieuws van 10 maart 2021 stond een zin waarin 
werd aangegeven dat wethouder List van de gemeente Eind
hoven had gezegd dat de snelfietsroute in Eindhoven vanaf 
de A2 vanaf de Ulenpas begint en dan door het parkgebied 
van de Dommel richting de HTCE loopt. Wethouder Ad van 
den Oever had echter aangegeven dat zijn Eindhovense colle
ga hem had verzekerd dat het begin- en het eindpunt van de 
route in Eindhoven vast staat, namelijk de onderdoorgang bij 
de Ulenpas en de HTC. Over het verloop van de route in Eind
hoven zijn geen uitspraken gedaan.

Op 9 maart vergaderde de gemeenteraad digitaal. Tijdens deze 
beeldvormende raadsavond werd gesproken over het onder
werp Wonen. Dit onderwerp omvat het woonbeleid en (de aan
pak van) de woningbouwversnelling.

Met ‘Raadsnieuws’ heeft de gemeenteraad van Veldhoven een 
eigen medium. De artikelen bevatten een impressie van de 
raadsvergadering, geschreven door een onafhankelijk journalist 
in opdracht van de gemeente.

Raadsnieuws
Woningbouwversnelling hot item in Veldhoven

2000 woningen erbij tot 2024 
Hoe pakken we dat aan?

Woningbouw Zilverackers

Tot zo’n anderhalf jaar geleden hanteerde de gemeente Veldhoven de doelstelling om in vijf jaar 
tijd zo’n 1000 huizen te bouwen. Aangejaagd door landelijke én regionale ambities is dat aantal 
verdubbeld tot 2000 woningen in de periode 2020 - 2024. Geen 200, maar 400 huizen per jaar erbij 
dus. Veldhoven conformeert zich hiermee aan de SGE-Woondeal. Dat is een afspraak om binnen 
het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) in deze periode 27.000 woningen te bouwen.

Een verdubbeling van 1000 naar 2000 huizen is 
een woningbouwversnelling die er niet om liegt. 
En die trouwens allang begonnen is; eind 2019 
besloot de gemeenteraad al om extra personeel 
in te zetten om deze versnelling te faciliteren. Vo
rige week kreeg de raad in een beeldvormende 
vergadering te horen dat die extra woningbouw 
redelijk op schema ligt. Want - dat is het goede 
nieuws - de benodigde plancapaciteit ligt er! Er 
zijn voldoende potentiële geschikte locaties om 
die 2300 woningen te realiseren.

Van sociale huur tot middeldure koop
Al gaat dat bepaald niet vanzelf, zo werd duidelijk 
in de presentaties die twee ambtelijk woordvoer
ders gaven. In wezen wordt al ruim een jaar hard 
gewerkt aan het opstarten van voorbereidings
trajecten. Daarnaast zijn al de nodige projecten in 
uitvoering. Denk aan het nieuwe dorpje Huysac- 
kers, en The Village, de vijf woongebouwen aan 
de noordentree van Veldhoven.

Vorig jaar zijn 158 woningen opgeleverd. Dit jaar 
komen daar naar schatting 350 bij. Volgens de 
huidige prognoses worden in 2022, ’23 en ’24 nog 
eens resp. 470, 884 en 482 woningen opgeleverd. 
Samen zijn dat ruim 2300 woningen, 15Zo boven 
de doelstelling van 2000, als extra buffer voor uit
val of onderweg optredende vertraging.
Van al deze 2300 woningen komt 22Zo voor reke
ning van woningcorporaties. Sociale huur dus. 
In 80Zo gaat het om CPO-projecten, particuliere 
opdrachtgevers (meestal starters) die samen een 
aantal huizen bouwen. 43Z van de beoogde wo
ningen wordt door ontwikkelaars neergezet op 
gemeentegrond, en 28Z door ontwikkelaars op 
eigen grond.

‘Bouwprojecten tijdig aanjagen’
Getoond werd dat het aanjagen van bouwpro
jecten geen overbodige luxe is. Zo werd voor The 
Village al in 2014 een projectovereenkomst gete
kend, terwijl de eigenlijke bouw pas zes jaar later 
(in 2020) begon. Het bouwproject aan de Bosse- 
baan loopt al vier jaar, het bestemmingsplan ligt 
op 16 maart ter besluitvorming voor aan de ge
meenteraad.

Dat moet volgens de ambtelijke adviseur een stuk 
sneller kunnen, en wel in 2,5 à 3 jaar, inclusief de 
bouw zelf die op gemiddeld 12 maanden wordt 
geschat. Als voorbeelden worden het bouwpro
ject op de hoek Ambachtslaan - Sterrenlaan en 
de gebiedsvisie Djept genoemd.

Dat de realiteit een stuk minder gepolijst verloopt 
dan het ideale plaatje op papier, beseffen de bei
de ambtelijk adviseurs terdege. Met name de be
stemmingsplannen Bossebaan en Ambachtslaan 
laten de samenleving niet 
onberoerd. Goede samen
spraak kost tijd, en de 
verweving met thema’s 
als hoogbouw en woning- 
verdichting vormt - zeker 
bij woningbouwversnel
ling - een flinke uitda
ging. De vele verontrus
te burger-insprekers in 
recente raadsvergade
ringen hebben dat aan
getoond.

Zorgen over betaalbare huur
Een versnelling van de woningbouw - dat wil iedere raadsfrac
tie. Gebouwd moet er worden, zeker in een gemeente met een 
snel groeiende multinational als ASML. Maar... komen er wel ge
noeg woningen voor de kleine portemonnee?

Een aantal raadseleden opperde de gedachte dat er wellicht meer 
sociale huurwoningen dan gepland kunnen worden gebouwd. Dit 
onderwerp komt later in de raad terug bij de actualisatie van de 
Woonvisie.

De volgende huurprijsgrenzen gelden in de regio 
Zuidoost-Brabant:

tot C 442,46
van C 442,46 tot C 752,33 
goedkope + betaalbare huur tot C 752,33 
van C 752,33 tot C 850 
van C 850 tot C 1.000 
vanaf C 1.000

Goedkope huur 
Betaalbare huur 
Sociale huur 
Lage middenhuur 
Hoge middenhuur 
Dure huur

De versnelling van de woningbouw die Veldhoven nu doorvoert, 
biedt ook kansen op nieuwe bouw- en woonconcepten. Er kan 
sneller, goedkoper en duurzamer worden gebouwd. In het pro
ject Ambachtslaan wordt een houtbouwconcept gebruikt, wat 
moet resulteren in het meest duurzame woongebouw van Veld
hoven.

Ook in het oog springen de CPO-projecten die vooral in Zilverackers 
verrijzen. Particuliere bouwers werken daarin samen binnen een 
coöperatie of bewonersinitiatief, waardoor ze veel invloed hebben 
hoe hun huizen eruit komen te zien. Trefwoorden zijn maatwerk 
en kleinschaligheid. Soms verloopt die samenwerking volgens een 
thema. Zo verrijzen in Zilverackers als CPO-project een ecodorp en 
een zogeheten woongaard.

En dan zijn er natuurlijk de tiny houses, de kleine huisjes die in 
Veldhoven nu op vier plaatsen groepsgewijs zijn gebouwd: aan 
Blaarthemseweg, Djept, Eindhovensebaan en in Oerle. De mees
te liggen vrij in het groen. Door het geringe vloeroppervlak en de 
prefab bouw liggen de kosten veel lager dan normaal. Ze zijn neer
gezet door woningcorporaties en als tijdelijk bedoeld. Een hoge 
grondprijs geldt overigens als risico voor de haalbaarheid van het 
ontwikkelen van projecten met tiny houses.

Houtbouw en tiny houses 
bieden kansen

Veldhoven


