
Er is een burgertraject doorlopen voor het opstellen van deze visie.
Bij ons schieten de tranen in de ogen bij het resultaat: 49 blz tekst zonder concreet iets nieuws op te 
schrijven en keuzes te maken! Daarom zijn we het ook volmondig eens met de kern van de inspraak 
van het Dorpsberaad Liempde.

De focus ontbreekt volledig en de manier hoe we de woningen gaan realiseren is er niet; dan weet je 
ook zeker dat het een visie blijft en geen werkelijkheid!

We moeten in Boxtel Bouwen bouwen bouwen! Voor de nu bekende kwantiteit en kwaliteit maar ook 
voor de aankomende huisvesting van statushouders. Verblijfsvergunningen vluchtelingen huisvesten 
leidt namelijk tot een directe spanning met wachtlijsten voor sociale woningbouw! Zij mogen de 
reguliere woningvraagstuk niet verdringen! Dus de wachtlijsten mogen niet toenemen! Om dat te 
voorkomen dus Bouwen bouwen bouwen!

We moeten ruimte geven aan verhuurpartijen buiten St Joseph om, met name voor huurwoningen met
een huurprijs net boven de sociale huur. Beleggers hier actief voor benaderen, maar ook echt 
meewerken met ontwikkelaars die iets in Boxtel willen, oa Selissen! Het gaat namelijk in deze 
woonvisie namelijk om 270 tot 330 huurwoningen!
 
Komen we bij onze voorkeurslocatie in Boxtel, overigens ook in de vastgestelde Structuurvisie 
Verfrissend Boxtel, Selissen. Selissen wordt benoemd in de woonvisie,en wel in 1 adem met Munsel 
In Goede Aarde, maar wordt niet uverder uitgewerkt terwijl dit de toplocatie voor de kern Boxtel is!

Over de woningobouw in kleine kernen is het al lang stil. Voor Lennisheuvel gaat het gerucht dat het 
plan Lennisheuvel Zuid opgeschort is; klopt dat? En wanneer komen wij als raad weer aan zet? Ook 
zien wij nog steeds kansen voor seniorenwoningen rondom de Orion.

Voor Liempde zit er een zeer gemotiveeerde klankbordgroep in de startblokken voor onze voorkeurs 
uitbreidingslocatie Roderweg-Hamsestraat, maar is het sinds april ook al weer stil. 
Voor Liempde willen wij nogmaals een lans breken voor het afronden van plan Heideweg, dus 
inclusief een verplaatsing van Lúnion. Zeker nu de contracten bijna afgelopen zijn, biedt dat kansen 
voor een mooie afonding van de prima inbreidingslocatie. Nu starten met die plannen!

Opsomming aantallen is niet actueel, maar 1/1/2015. Nu dus al achterhaalde 
visie! Waarbij een groot deel van de vermelde harde plancapaciteit van 250 woningen intussen al 
bewoond is. Denk hierbij aan Panterhei, Joice, Sparrenlaene, Den Berg, Zonnegolven en Cronenburg 
wat nu net uit de steigers is.

Speciaal vragen wij aandacht voor vernieuwende concepten, innovatie dus, en met name voor de 
steeds groter wordende groep van dementerenden.

Ook het burgerinitiatief Ouderen in Regie verdient een kans om aan de slag te kunnen. Zij denken aan
de gemeentelijke grond bij Peters Hoek. Bent U bereid om die grond aan hen te verkopen? Graag 
vernemen we een gemotiveerd antwoord. Jammergenoeg werden we op de door hun prima 
georganiseerde avond onaangenaam verrast dat U hun plannen dwarsboomt door te persisteren dat 
de Binnendommeltjes weer terug moeten komen. Bijna niemand zit op die Binnendommeltjes te 
wachten, misschien alleen 2 Liempdenaren, de huidige weghouder en de vorige wethouder van 
Combinatie 95.

Over de voorgestelde manier van prijsbepaling van grond hebben we wel nog een vraag:
Residueel prijsbepaling lijkt ons beter dan comparatief, waarom kiest u daar 
niet voor?

Een tip van ons: Kleinere kavels zullen nodig zijn om starterswoningen ook echt betaalbaar te krijgen.

Motie om echt werk te maken van vraaggericht bouwen bouwen bouwen en tevens de raad actief 
oordeelvormend een rol te geven in de uitvoeringsagenda.


