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16.  Woningbouw Lennisheuvel, locatie Heerenbeekloop, Streefbeeld 
 
Voor ons ligt een streefbeeld dat als basis bedoeld is voor het nog op te stellen 
bestemmingsplan. Fijn dat de bij de provincie aangevraagde en toegekende 
woningbouwruimte een concreet vervolg krijgt, want woningbouw in kleine kernen is lange 
tijd provinciaal niet mogelijk geweest. 
Een goede zaak dat projectontwikkelaar, klankbordgroep en gemeente elkaar gevonden 
hebben als het gaat om inventarisatie van belangen en het vormen van fysieke kaders. 
Fractie BALANS kan zich in grote lijnen vinden in de gekozen richting, zoals verwoord in het 
streefbeeld. 
 
Bij bestudering van de bijlagen zijn we tot vier aandachtspunten gekomen: 
 

1. Senioren- en starterswoningen 
Dat Lennisheuvel voorzien gaat worden van 20 extra seniorenwoningen, juichen wij uiteraard 
toe. Maar om deze te situeren aan de rand van het dorp? Wellicht nieuw beleid en geen 
logische keuze als je het ons vraagt; liever kort bij de voorzieningen, in dit geval De Orion. 
Vraag aan de wethouder: zijn er nog andere locaties in Lennisheuvel in beeld, zoals het 
gebied rondom De Orion? 
Als straks uit het woonwensenonderzoek naar voren komt dat dit gebied vooral voor starters 
bedoeld wordt, dan onderstrepen wij die gedachte. Mogelijkheden bieden voor jonge 
gezinnen en de basisschool dus behouden en gelijktijdig mogelijkheden voor senioren 
creëren in de kern van Lennisheuvel. 
 

2. Aangepaste gebiedsbegrenzing 
Destijds is aan de provincie een zo groot mogelijk gebied gevraagd. 
Vanuit de klankbordgroep zijn andere geluiden naar voren gekomen, zij hadden andere 
verdergaande wensen. Nu zien we dat het gebied op de kaart kleiner aangeduid wordt dan 
volgens de provincie mogelijk is. Prima dat er geluisterd is om het plan snel vlot te trekken. 
Wel goed om in het achterhoofd te houden dat er in de toekomst nog provinciale ruimte over 
is voor mogelijke woningbouw in deze kleine kern. 
 

3. Gebiedsontsluiting 
Ik herinner me dat er destijds veel vragen waren over de manier van het tweezijdig ontsluiten 
van het autoverkeer. We zien dat in het stuk niet terug. 
Hoe wordt de gebiedsontsluiting opgelost? Is daar verder over nagedacht? 

 
4. Duurzaamheidsambities versus realistische intenties 

Er worden behoorlijk wat duurzaamheidsambities genoemd. Maar wat gebeurt er als het 
streefbeeld niet uitgevoerd kan worden/niet realistisch dus niet haalbaar is? De ontwikkelaar 
maakt volgens ons terecht enkele voorbehouden. 
Mogen we erop vertrouwen dat als de intenties niet realisbaar zijn, wij actief geïnformeerd 
worden? En wie beslist bij gewijzigde intenties over het vervolg? Het lijkt ons prematuur om 
nu reeds te spreken over het gebruik van “Greentech-energie”, maar ja dromen mag altijd. 
Wel realistisch en met beide benen op de grond graag. Greentech staat nog steeds pas in 
fase 1 en fase 2 moet volgens onze informatie nog subsidie (mogelijk europese subsidie) 
krijgen om verder te kunnen. Dus graag een toezegging van de wethouder. 
 
 



 

 

 
Onze fractie is benieuwd naar de antwoorden, maar ook erg benieuwd naar de uiteindelijke 
uitwerking van dit streefbeeld. De nieuwe resultaten uit het woonwensenonderzoek en de 
woonvisie zullen in ieder geval bij die uitwerking betrokken worden. Vraag aan de wethouder 
wanneer hij verwacht dat deze documenten gereed zijn voor bespreking in de raad; ze waren 
ons al lang beloofd. En ook de ontwikkelende partijen zullen om dat besluit zitten te springen. 
Zij moeten die uitkomst namelijk verwerken in dit plan. 
Concrete overeenstemming over het concrete woonprogramma en de uitgangspunten op het 
niveau van de woning laten dus nog even op zich wachten. 
 


