
 

 

Vragenhalfuurtje raadsvergadering 11 juni 2019 
 
Stand van zaken woningbouw Liempde 

 
Geachte College, 

 
Naar aanleiding van ons spreekuur afgelopen vrijdag in Liempde op locatie 
De Durpsherberg hebben we meerdere ongeruste inwoners gesproken over de 

vorderingen van de woningbouw in Liempde. Zowel de 2 inbreidingsprojecten 
Kerkheiseweg, de pastorie met tuin en Roderweg-Hamsestraat kwamen aan bod. 

De vrees is er dat er niet tijdig stenen gestapeld worden, omdat er te weinig 
voortgang zit in de procedures, terwijl de vraag naar woningen enorm is. Die 
vrees hebben wij niet weg kunnen nemen bij de bezoekers van ons spreekuur, 

omdat we vanuit het college nagenoeg geen informatie hebben ontvangen. 
 

Op de bijeenkomst welke door het Dorpsberaad georganiseerd was op 13 mei 
constateerde het Dorpsberaad terecht dat in Liempde nog een belofte is vanuit 

de woonvisie van 130 woningen voor 2025, waarbij we ervan uitgaan dat op de 
genoemde locaties ongeveer 140 woningen zullen komen. Hier zijn nog geen 
plannen voor en dat baart de Liempdenaren en ons ook zorgen. En voor de 

periode na 2025 zullen er locaties aangewezen moeten worden om te 
ontwikkelen, of te transformeren naar woningbouw. Hiervoor is mogelijk ook een 

actieve lobby richting de provincie noodzakelijk. 
 
Om ervoor te zorgen dat er voldoende kinderen op de basisschool blijven en 

winkels en verenigingen bestaansrecht houden, vinden wij dat er tempo gemaakt 
moet worden. En daar wringt volgens ons nu net de schoen; wij missen concrete 

informatie en hebben dus ook geen zicht of er wel vooruitgang in de woningbouw 
in Liempde is. Op straat zien we in ieder geval geen bouwactiviteiten bij 
genoemde projecten. 

 
Daarom stellen wij u de volgende vragen: 

1. Wat is de actuele stand van zaken met betrekking tot de woningbouw aan 
de Roderweg-Hamsestraat? 

2. Wat is de actuele stand van zaken met betrekking tot de woningbouw van 

de 2 projecten aan de Kerkheiseweg? 
3. Op welke van genoemde locaties in vraag 1 en 2 komen de sociale huur en 

starters woningen waar jonge Liempdenaren met smacht al jaren op zitten 
te wachten? 

4. Volgens de prognose komen er totaal een 140 woningen op de bekende 

locaties Roderweg-Hamsestraat, pastorie met tuin en 2 projecten 
Kerkheiseweg. Waar komen de volgens de woonvisie nog extra te 

realiseren 130 woningen voor 2025? 
5. Bent u bereid om samen met de gemeenteraad en het Dorpsberaad actief 

in kaart te brengen welke locaties optioneel zijn voor woningbouw na 

2025, zoals toegezegd in oktober 2018?  
6. Bent u bereid om bij de provincie actief te lobbyen voor  beleidsruimte 

voor woningbouw, waarbij een aanpassing van de provinciale verordening 
c.q. structuurvisie noodzakelijk is? Waarom wel? Waarom niet? 

 



 

 

BALANS hoopt dat middels deze vragen de noodzakelijke aandacht voor 
toekomstige woningbouw in deze prachtige kern verder opgepakt wordt en dat er 
snel concrete stappen worden gezet. Zowel op papier en zeker ook in daden door 

bouwvakkers! 
 

Hoogachtend, 
Fractie BALANS 
 

Mariëlle van Alphen 
Rianne van Esch 

Gerlof Roubos 
Kim van de Sande, woordvoerder  
Wim van der Zanden 

 


