
 

 

Boxtel, 21 december 2017 
Schriftelijke vragen 
Zelfoverschatting daadkracht woningbouw 
 
Geacht College, 
 
Vorige week tijdens de behandeling van onze motie "Maximale inzet voor 
woningbouw Roderweg-Hamsestraat" in de gemeenteraad werden we verrast door 
uw mededeling dat er deze bestuursperiode wel 1000 woningen gebouwd zijn of 
concreet in de pijpleiding zitten. Maar het klonk zo overtuigend dat we het toen maar 
hebben laten lopen. We zijn daarna op onderzoek uitgegaan en komen tot de 
conclusie dat deze cijfers helaas niet kloppen ten aanzien van de getoonde 
daadkracht bij woningbouw. We hadden liever gezien dat het wel realistische 
getallen waren; de slogan "Boxtel Bouwt" klopt dus niet. 

Uit het programmajaarverslag van 2016, zie bijlage, blijk dat er op 31/12/2013 
(= begin bestuursperiode) dat er 12702 woningen waren. Een jaar later waren het 
12336 woningen en op 31/12/2015 waren er 12394 woningen. Het laatste 
vastgestelde aantal woningen in onze gemeente was 12458 woningen per 
31/12016.  Over deze aangehaalde periode dus een vermindering van 244 woningen 
in plaats van een toename. Het aantal van 31/12/2017 is nog niet vastgesteld. 
Bovenstaande betekent dat volgens uw mededeling nog 1000 woningen in de pijplijn 
zitten; papieren projecten waar niemand in kan wonen.  

Maar waar zijn die “papieren projecten” dan? We weten samen met U dat er nog 
enkele kleine projecten niet gebouwd zijn waar een bestemmingsplan voor 
goedgekeurd is, oa Hobbendonk. Verder is er een anterieure overeenkomst voor 
Lennisheuvel (80 woningen), 34 woningen in Princenlant 4. En er komen  een 
twintigtal woningen op De Kleine Aarde. Voor Liempde bent u mogelijk uitgegaan van 
100 woningen in de hoek Roderweg-Hamsestraat, maar daar moeten we er helaas 
op dit moment 60 van schrappen, doordat er onvoldoende gelobbyd is bij de 
provincie. Echter dan missen we nog steeds veel woningen die volgens u in de 
pijplijn zitten. Doordat we de getekende anterieure overeenkomst aangaande 
Selissen - weliswaar vertrouwelijk- hebben ingezien weten we dat die anterieure 
overeenkomst niet onherroepelijk is. En dat weet u ook.  Er zijn 3 ontbindende 
voorwaarden in genoemd die nog voor 1 april as opgelost moeten zijn, wil de 
anterieure overeenkomst voor 465 woningen een serieus karakter krijgen. Mogelijk 
rekent u zich ook al rijk met 100 woningen op het voormalige lindenlust maar daar is 
ook nog niets over definitief. Wel kan het zijn dat u nog vlug met Kerkheiseweg en 
Pastorie Liempde komt maar dan nog kom je bij lange na niet aan de genoemde 
1000 woningen. 

Kortom veel mist en vraagtekens bij het door u genoemde aantal van 1000 
woningen. We hebben daarom onderstaande vragen voor u: 

1. Waarom noemt u in de raad het aantal van 1000 woningen, terwijl dat op geen 
enkele manier te onderbouwen is zoals uit bovenstaande blijkt? Mocht het 
volgens u wel te onderbouwen zijn, dan ontvangen we dat overzicht graag per 
ommegaande. 



 

 

 

 

2. Wat heeft u al gedaan om de ontbindende voorwaarden vermeld in de 
anterieure overeenkomst Selissen (465 woningen) op te heffen, zodat 
Selissen zeker door kan gaan? De vermeldde datum van 1 april nadert snel. 

3. Wat gaat u concreet doen om het streefaantal van 1475 woningen in de 
periode 2015-2024 te halen, want met het tempo in deze bestuursperiode 
halen we ons streefaantal nooit? 

BALANS vindt het jammer dat u onterecht verwachtingen wekt in aanloop naar de 
verkiezingen, die zelfs zijn geuit tijdens een raadsvergadering. Maar nog erger is het 
dat woningbouw geen speerpunt is geweest deze bestuursperiode. BALANS vindt 
dat dat anders moet en ook anders kan. 

 

Hoogachtend, 

 
Fractie BALANS: 
Mariëlle van Alphen, woordvoerder 
Rianne van Esch 
Erica Vos 
Wim van der Zanden 


