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GOMPANEN ADVIES VOOR 

WONINGMARKT 

EN LEEFOMGEVING

In april 2022 zijn de eerste bijeenkomsten gehouden voor de ontwikkeling van de Veldhovense woonvisie 
voor 2023-2026. Daar zijn de dromen, kansen en bedreigingen en opgaven opgehaald bij allerlei partijen die 
belang hebben bij goed wonen in Veldhoven.
In de vervolgbijeenkomst op 30 juni 2022 kwamen al deze partijen weer bijeen om de opgaven aan te 
scherpen, dilemma's uit te wisselen en van daaruit oplossingsrichtingen te formuleren.

In dit impressieverslag wordt een weergave gepresenteerd van alle input die hier is opgehaald. Er zijn veel 
ideeën over tafel gekomen, rijp en groen, voor de korte en lange termijn. We hebben in een goede en 
constructieve sfeer met elkaar een verkenning gedaan naar dilemma's en mogelijkheden. Niet alles daarvan 
is direct uit te voeren en niet iedereen denkt hetzelfde over alles. Maar alle input is waardevol en helpt ons 
om alle perspectieven in beeld te brengen.

Het maakt ook duidelijk dat we het gesprek moeten blijven voeren. Niet alleen gericht op de totstandkoming 
van de nieuwe woonvisie, maar ook in de komende jaren. Omdat we sámen een enorme opgave hebben te 
doen waarbij we elkaar nodig blijven hebben.

TĒÍ—



EEN PASSEND NIEUWBOUWPROGRAMMA

De opgaven
^ Grote groeiopgave, o.a. door nieuwkomers: +5.000;
^ Sneller, flexibeler, duurzamer, betaalbaarder bouwen;
^ Anders bouwen vanwege kwalitatieve mismatch: traditionele gezinswoningen versus forse groei kleine 

huishoudens;
^ Huisvesting voor lage- en middeninkomens (vallen nu te veel buiten de boot);
^ Passend huisvesten van kwetsbare doelgroepen en mensen met een beperking;
^ Balans vinden tussen regels/kaders en slagvaardigheid/flexibiliteit;
^ Beschikbaar én betaalbaar, passend bij huishoudens;
^ Evenwichtig programma prijscategorieën en kwaliteit;
^ Zoektocht naar locaties;
^ Niet alleen nieuw bouwen, ook transformatie en herstructurering (sloop/nieuwbouw).

De dilemma's

^ Er is veel draagvlak voor woningbouw, maar weinig draagvlak voor bouwen in de buurt;
^ Verwachtingen van woningzoekenden lopen erg uiteen met de realiteit: een nieuwe, ruime 

eengezinswoning is voor velen niet haalbaar;
^ Betaalbaarheid versus haalbaarheid (stijgende bouwkosten, personeelstekorten);
^ Verdichting/verstedelijking versus een 'stad van dorpen': (hoe) kan dit samengaan?
^ Zetten we in op doorstroming van ouderen of faciliteren we langer zelfstandig thuis wonen?

De oplossingsrichtingen

Sneller bouwen:
^ Het belangrijkste aandachtspunt is sneller bouwen. Daarbij 

zijn niet alleen de personeelstekorten in de bouw een 
barrière, maar ook de lengte van het hele bouwproces. Met 
de 100-dagen woningbouwversnelling doen we het in het 
voorbereidingsproces al best goed. Maar de procedures 
blijven een aandachtspunt. Dit zou ook bij het Rijk 
neergelegd moeten worden;

^ Zorg voor voldoende plannen op de plank 
(overprogrammeren);

^ Verdichten waar mogelijk, met bewaking van kwaliteit;
^ Benut kansen voor transformatie van leegstaande panden;
^ Zet standaardiseren en industrialiseren (prefabwoningen) 

in om sneller te bouwen.
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Variatie en innovatie:
^ Creativiteit, innovatie en flexibiliteit is hard nodig om meer en sneller te bouwen voor verschillende 

woonbehoeften;
^ We hebben meer variatie nodig in woningtypen en woonmilieus, om in de verschillende woonbehoeften te 

kunnen voorzien. Dit kan ook gerealiseerd worden met tijdelijke woonconcepten, gestandaardiseerde 
woningbouw (zoals Woonst) en flexwoningen, maar denk ook aan kangoeroewoningen, 
mantelzorgwoningen en woning delen;

^ Flexibele woningen die -eventueel op termijn- voor meerdere doelgroepen inzetbaar zijn;
^ Denk aan functiemenging op bedrijventerreinen, of het mengen van doelgroepen op locaties;
^ Parkeernormen kunnen een belemmering zijn. Creativiteit en maatwerk toepassen, waarbij investeren in 

OV één van de opties is;
^ De energietransitie en de verduurzaming kunnen gekoppeld worden aan nieuwbouw;
^ We moeten wennen aan wat soberder en kleiner bouwen: meer realisme? Veel mensen willen een ruime 

grondgebonden woning met tuin. Kleinere woningen bouwen, maar wel aantrekkelijk en met behoud van 
toekomstwaarde: het moeten goede woningen zijn;

^ Op een creatievere manier naar projectontwikkeling kijken. Het gaat niet alleen om het invullen van open 
plekken. We moeten ook voorkomen dat alle open ruimte wordt volgebouwd: open ruimte moet juist 
verbeterd worden.

Stimuleringsbeleid
^ Specifieke koopconstructies kunnen meer mensen aan betaalbare koopwoningen helpen (sociale koop);
^ Als optie werd genoemd om voorrang of korting op de huursom te geven aan de bewoners die bereid zijn 

zich in te zetten voor de (bewoners in de) eigen woonomgeving;
^ Fonds aanleggen voor verevening ten behoeve van gebiedsgerichte programmasturing;
^ Faciliteer dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen.

Beschikbaarheid
^ Gemeente moet de regie pakken op voldoende sociale huur, middenhuur en betaalbare koop en dit ook 

duurzaam, langjarig borgen (doelgroepenverordening, omgevingsplan);
^ Afspraken tussen gemeente, corporaties én marktpartijen over hun bijdrage aan beleid.

Communicatie
^ Voorkom waar mogelijk bezwaar en beroep: investeer in goede en tijdige communicatie. Bijvoorbeeld: 

gebruik sociale media om een brede groep belanghebbenden (ook woningzoekenden) te bereiken. Maak 
behoeften/woningzoekenden zichtbaar voor o.a. bezwaarmakers en raadsleden. En probeer te zorgen dat 
projecten die omwonenden benadelen ook voordelen bieden voor diezelfde omwonenden;

^ Wonen en wonen met zorg moet op een goede manier afgestemd worden in de regio;
^ Doorlopend contact houden met de partners: vaker peilen hoe het er voor staat.



BESTAANDE WONINGEN EN WIJKEN

De opgaven
^ Een evenwichtige woningsamenstelling (naar huur/koop en prijsklassen): voorkom segregatie!
^ Een goede differentiatie aan woningtypen, voor de verschillende specifieke woonbehoeften;
^ Inbreiding en lege plekken benutten voor tijdelijk ruimtegebruik/woningen;
^ Functieverandering en transformatie gebouwen naar woningen;
^ Bij het ontwikkelen van nieuwe woonmilieus de impact op leefbaarheid meenemen.

Randvoorwaarden zijn onder andere ontmoeting, voorzieningen, mobiliteit, groen, gezondheid;
^ Doorstroom (m.n. senioren): er zijn veel problemen op te lossen: financieel (hogere lasten), fiscaal 

(eigen vermogen huiseigenaren), emotioneel en sociaal (binding met woning en met de wijk) en 
passendheid: is er voldoende passend en aantrekkelijk aanbod? Ook personele randvoorwaarden 
moeten goed ingevuld zijn (zorg/welzijn);

^ Verduurzaming is een belangrijke opgave in de komende jaren.

De dilemma's

^ Iedereen wil meer woningen, maar niet voor de eigen deur: hoe komen we van NIMBY naar YIMBY (Yes! In 
My Back Yard)?

^ Langer zelfstandig thuis wonen: faciliteren in de eigen woning of sturen op doorstroming (eventueel in de 
wijk)? NB: veel ouderen wonen prima zelfstandig;

^ Wet- en regelgeving staat soms het recht op wonen in de weg. Het beschermt de rechten van zittende 
bewoners en behartigt maatschappelijke belangen, maar niet de belangen van de woningzoekenden;

^ Inbreiding en verdichting kan ten koste kan gaan van de identiteit van wijken of de kwaliteit van de 
woonomgeving.

De oplossingsrichtingen

Benader doorstroming positief
^ Voldoende passend en aantrekkelijk aanbod organiseren, 

ook in de eigen wijk;
^ Informeren, faciliteren en ondersteunen: bijvoorbeeld: 

visualiseren van de oplossingen, informatie ('van groot 
naar beter') en hulp via Seniorenpunt, woonbemiddelaars - 
ook t.b.v. de particuliere markt-, huurgewenning, 
ontzorgen (bij verhuizing).

Benut de bestaande woningvoorraad en ruimte beter
^ Beter benutten bestaande woningvoorraad: grote

woningen splitsen, kamerbewoning, 'friends'-contracten
^ Mantelzorgwoningen, Kangaroewoningen;
^ Maak een goede inventarisatie van locaties en 

mogelijkheden (bijvoorbeeld een kansenkaart);
^ Faciliteer community-opbouw: geef meer vrijheid bij 

invulling en kwaliteitsverbetering van de buitenruimte.
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Voeg kwaliteit toe
^ Inbreiding en verdichting met kwaliteit: kwaliteit woning (duurzaam) en kwaliteit van de buitenruimte 

(gezondheid/bewegen, groen, hofjes, moestuin, beleefruimte, e.d.)
^ Investeren in nieuwe mobiliteit (lagere parkeernorm)
^ Slim combineren verduurzaming en levensloopbestendig1 maken van de woningvoorraad.

Flexibiliteit
^ tijdelijke en semipermanente huisvesting met goede kwaliteit woningen/woonomgeving voor de langere 

termijn (gelet op investeringskosten en aantrekkelijkheid voor verschillende doelgroepen). Zo kan 
meebewogen worden met de ontwikkeling van de behoefte.

Participatie en samenwerking
^ Visualiseren van ontwikkelingen en mogelijkheden (hoog, laag, mix);
^ Enquêtes en bijeenkomsten onder inwoners om draagvlak te peilen voor verschillende scenario's. Zowel 

onder zittende bewoners als woningzoekenden;
^ Toegankelijkheidstoets uitvoeren door ervaringsdeskundigen;
^ Duurzame samenwerking tussen alle partijen.

Regelgeving
^ Pas de parkeernormering aan en bevorder (deel)mobiliteit (nabijheid OV);
^ Belemmeringen wegnemen: kostendelersnorm (bij woningdelen), bestemmingsplan;
^ Blijf werken aan het versnellen van gemeentelijke processen.

WONEN EN ZORG

De opgaven
^ Dubbele vergrijzing, te weinig geschikte woningen;
^ Extramuralisering (minder mensen in instellingen, meer zelfstandig in gewone woningen);
^ Randvoorwaarden organiseren voor zelfstandig wonen in de wijk: voldoende personeel, veilige en 

passende plek voor kwetsbare mensen, organisatie van zorg en ondersteuning in de wijk, voorkomen 
van eenzaamheid en overlast;

^ Acceptatie en aandacht en zorgen voor elkaar van en door de buurtbewoners;
^ Geschikte en nieuwe vormen van wonen en zorg in iedere wijk, bijvoorbeeld door clustering van 

woonvormen, een goede mix van intra- en extramuraal, zorg op afroep;
^ Een goede, evenwichtige verdeling binnen en tussen de wijken.

De dilemma's

^ De balans tussen vragers en dragers: dit vraagt bewustwording en acceptatie;
^ Sturing en verantwoordelijkheid is sterk verdeeld over verschillende (regionale) partijen: regionale insteek 

versus behoefte eigen wijk;
^ Extramuralisering en 'langer thuis' is al gaande, maar belangrijke randvoorwaarden zijn nog niet ingevuld 

(bijvoorbeeld voldoende maatschappelijke voorzieningen, zorg aan huis);
^ Ambitie is inclusie en inclusieve wijken versus het werkelijke draagvlak in de buurt;

1 Levensloopbestendig kan ook 'ready' zijn: bijv. op termijn verplaatsbare muren, mogelijkheid voor liftkoker, 
leidingen voor 'slimme zorg'



^ Theorie van scheiden van wonen en zorg (vrije keuze zorgverlener) versus efficiency en betaalbaarheid;
^ Betaalbaarheid van het wonen met zorg en het gevaar dat lage inkomensgroepen tussen wal en schip 

vallen: de markt richt zich vaak op 'rendabele' oplossingen (krenten in de pap) en vraagt extra bijdragen 
voor allerlei diensten;

^ Concurrentie om locaties met reguliere woningbouw;
^ Los komen van hokjes en schotten ('eilanddenken', 'labelloze zorg'): realitycheck! Heel moeilijk. Hoe 

kunnen we dit leren?

De oplossingsrichtingen

Proces en randvoorwaarden
^ In beeld brengen kwantificering en

kwalificering van de cijfers per doelgroep 
(definities moeten eenduidig en cijfers 
moeten beter in beeld zijn);

^ Structureel overleg organiseren tussen 
betrokken partijen (corporaties, 
investeerders, zorgpartijen, zorgverzekeraar 
en zorgkantoor). Er is veel bereidheid 
gebleken om met elkaar vraagstukken te 
verkennen en te bespreken. Iedereen ziet 
meerwaarde, maar niemand neemt (nog) zelf 
initiatief;

^ De onrendabele top is een financieel
probleem waar meerdere partners een rol in 
moeten vervullen;

^ Flexibiliteit (ook in regelgeving) om 
oplossingen mogelijk te maken. Durf de 
randen op te zoeken en het experiment aan te 
gaan;

^ Regionaal afstemmen van locaties en opgaven voor specifieke doelgroepen;
^ Beter leren samenwerken, begrip krijgen en elkaars werkveld kennen is nodig;
^ Regels die vernieuwende oplossingen tegenhouden, onder de loep nemen;
^ Integraal en domein overstijgend werken: randvoorwaarden en opgaven moeten ook bij andere

beleidsvelden en -verantwoordelijken voldoende urgent en duidelijk zijn. De 'wonen en zorg agenda' moet 
ook daar ingebed worden;

^ Regierol gemeente én samenwerking met stakeholders.

Kennis, bewustwording, denkkracht en houding inwoners
^ Inwoners en doelgroepen bewust maken van wat er nodig is om langer zelfstandig te kunnen blijven 

wonen en wat ieder daar zelf in kan betekenen;
^ Ontzorg mensen op allerlei manieren. En zet in op doorstroming.

Voldoende geschikte woningen, flexibiliteit in gebruiksdoel
^ Meer (innovatieve) tussenvormen tussen wonen in instellingen en zelfstandig thuis;
^ Een veilige passende plek voor kwetsbare personen;
^ Geschikte woonvormen in iedere wijk van Veldhoven;
^ Clustering wonen en zorg, mix intramuraal, extramuraal, tijdelijk, zorg op afroep;
^ Goede organisatie nodig van zorg en begeleiding in de wijken;

Wonen en zorg

Oplossingsrichtingen

Veldhoven

Opgave goed in beeld krijgen (woonzorganalyse)

Structurele gesprekstafels stakeholders

Regierol gemeente én samenwerking met stakeholders

Prestatieafspraken (zie Programma Thuis voor Iedereen)

. Goed beleid is een kans: samen visie ontwikkelen, doelen stellen en 

samenwerken in de uitvoering
» Meer (innovatieve) tussenvormen tussen wonen in instellingen en zelfstandig 

thuis
* Los komen van hokjes en schotten ('eilanddenken', 'labelloze zorg'): 

realitycheck! Heel moeilijk. Hoe kunnen we dit leren?

» Informele zorg, sociale netwerken, lokale initiatieven steunen

* Nieuwe initiatieven voorwaarden:

o Prijscategorieën 

o Positieve impact wijk 
o Voorkomen negatieve effecten wijk 

. Afspraken corporaties, beleggers en zorgaanbieders huisvesting en zorg 
» Stimuleren bestaande kansen: mantelzorgwoningen, gemeenschappelijke 

ruimten, etc.
* Onderzoeken regionale woonzorgvisie 

« Investeren in preventie



^ Flexibiliteit van woonvormen i.v.m. eventueel veranderende behoeften van doelgroepen (op langere 
termijn);

^ Voorwaarden stellen aan nieuwe initiatieven, zoals betaalbare prijscategorieën en voorkomen negatieve 
effecten op de wijk.

Invullen randvoorwaarden om langer thuis te kunnen wonen
^ Randvoorwaarden vastleggen als verplichting bij projecten gericht op zo lang mogelijk zelfstandig thuis 

wonen. Bijvoorbeeld de aanwezigheid van een gemeenschappelijke ruimte, het zorgen voor voldoende 
personeel, maatschappelijke voorzieningen en samenwerking met 'zwaardere' zorgvormen;

^ Bij de aanpak in de wijken moeten zorg en eerstelijns functies integreren in de aanpak in de wijk. Dat moet 
als randvoorwaarde opgenomen worden in de Woonvisie;

^ De opgave wonen en zorg moet verder 'inzakken' in de diverse sociaal domein-beleidsterreinen;
^ Randvoorwaarde zou ook moeten zijn dat er geen wijken/uitbreidingen meer ontwikkeld worden waarbij 

niet is ingevuld welke maatschappelijke voorzieningen nodig zijn;
^ Opgaven sociaal domein: investeren in preventie en voorkomen van vereenzaming en overlast.

Oproep
Tijdens de sessie zijn tal van concrete oplossingen, projecten, ideeën genoemd. Een oproep tot slot: laat de
markt zelf (met elkaar) tot nieuwe ideeën komen, zorg dat de regels de vernieuwing niet in de weg staan en
zorg dat er oplossingen komen voor de onrendabele top.

LEEFBARE WIJKEN

De opgaven
^ Levendige leefgemeenschappen bouwen: gevarieerd, met een menselijke maat;
^ Focus op kwaliteit van wonen en (samen) leven in onze wijken;
^ Levensloopgeschikte, duurzame, gezonde, veilige, klimaatbestendige, prettige wijken;
^ Kwetsbare personen vinden een passend thuis in wijken;
^ Sociale cohesie: men kent elkaar en er is persoonlijke aandacht voor elkaar;
^ Veiligheid, natuur en groen in openbare ruimten en plekken voor ontmoeting en bewegen;
^ Diverse groepen leven goed met elkaar samen (jong, oud, nieuwkomers en kwetsbare personen);
^ Passend woonaanbod op wijk/gebiedsniveau: gedifferentieerd, mix van woningtypen en doelgroepen, 

betaalbaar, duurzaam en toekomstbestendig;
^ Verdichting: behoud/versterken kwaliteit van woonomgeving en woonmilieus;
^ Aandacht voor voorzieningen: detailhandel, sport- en speelvoorzieningen, zorg- en 

welzijnsvoorzieningen, mobiliteit;
^ Opvangen tijdelijke behoefte (crisis, spoedzoekers).

De dilemma's

^ Trend individualisering versus behoefte aan sociale cohesie en omkijken naar elkaar. Men kent elkaar niet 
meer persoonlijk en men is niet meer in contact, zorgen niet voor elkaar en weinig zicht op 
ondersteuningsmogelijkheden en sociaal vangnet

^ Meer woningen zijn nodig, maar momenteel is er sprake van mismatch en geen doorstroom, weinig 
diversiteit in de verschillende wijken, waardoor bepaalde doelgroepen bij elkaar gevestigd zijn en blijven



^ Maak een keuze in welke voorzieningen wel/niet in Veldhoven wordt geïnvesteerd en zorg voor goede 
bereikbaarheid van voorzieningen elders

^ Wat is gezonde groei? Snelle groei van Veldhoven kan ten koste gaan van sociale cohesie en leefbaarheid 
^ Inclusieve wijken versus de confrontatie van huidige inwoners met onbekend gedrag van nieuwkomers 
^ Aanpak kenniswerkers versus aanpak arbeidsmigranten en aanpak vergunninghouders

De oplossingsrichtingen

Onderzoeken (toekomstige) herstructurering wijken
^ Maak het woon probleem nog meer urgent. Het 

raakt iedereen, van jonge starters die woning 
zoeken tot ouderen die niet in geschikt huis 
(levensloop bestendig) wonen;

^ Sturen op gemengde wijken en buurten (vragers 
en dragers);

^ Toegankelijke woonomgeving;
^ Stimuleren gezonde leefstijl: inrichting

woonomgeving, veilige fiets- en wandelroutes, 
voldoende openbaar groen;

^ Pak leegstand aan.

Sociale cohesie stimuleren
^ Oude en nieuwe inwoners actief met elkaar in contact;
^ Bij wooninitiatief voor kwetsbare doelgroep: informeren en betrekken buurt: acceptatie en steun;
^ Faciliteren ontmoeting in de wijken;
^ Meer woningen, dan ook meer inzet op andere domeinen (i.v.m. leefbaarheid);
^ Persoonlijk contact vanuit wijk (map Oerle), ken je buurman!
^ Impact maken met maatschappelijke voorzieningen: sturen op de meerwaarde van een (zorg)partij in de 

buurt voor de hele buurt/wijk (bijvoorbeeld gemeenschappelijke ruimten, voor iedereen toegankelijk);
^ Stimuleer verenigingsleven, laat dorpskernen activiteiten organiseren voor de buurt (met subsidie 

gemeente) en zorg voor ontmoeting, creëer hangplekken voor ontmoeting of ontmoeting digitaal;
^ Faciliteren locaties geclusterd wonen (sociaal netwerk);
^ Stimuleer burgerinitiatieven zoals knarrenhofjes.

Integraliteit en samenwerking
^ Samenwerken aan tijdige signalering problemen (fysiek/sociaal);
^ Samenwerking op wijk/gebiedsniveau intensiveren (uitvoering en beleid);
^ Zorg voor informatie over sociale kaart (veldwijzer) Z en informatie over woon (betaal) mogelijkheden 

(Rabobank) en zoom in op wat nieuwkomers/ internationals willen (ASML).

Vitale leefgemeenschappen Veldhoven
Oplossingsrichtingen
» Sturen op gemengde wijken en buurten (vragers en dragers)

» Oude en nieuwe inwoners in contact

* Initiatief kwetsbare doelgroep, informeren en betrekken buurt: acceptatie en 
steun

* Toegankelijke woonomgeving

» Faciliteren ontmoeting in de wijken
« Stimuleren gezonde leefstijl: inrichting woonomgeving, veilige fiets- en 

wandelroutes, voldoende openbaar groen
« Samenwerken aan tijdige signalering problemen (fysiek/sociaal): leefbaarheid 

goed in beeld brengen en houden (fysiek en sociaal!)
* Wisselwerking maatschappelijke voorzieningen, sturen op meerwaarde van 

een (zorg)partij in de buurt voor de hele buurt/wijk (bijvoorbeeld via 
gemeenschappelijke ruimten, voor iedereen toegankelijk)

* Samenwerking op wijk/gebiedsniveau intensiveren (uitvoering en beleid)
» Faciliteren locaties geclusterd wonen (sociaal netwerk)


