
 

 

 
Vragenhalfuurtje raadsvergadering 21 januari 2020 
 

Vertraging woningbouw Liempde 
 

Geacht College, 
 
Bij diverse inwoners van Liempde bestaat er op dit moment onduidelijkheid over 

de actuele woningbouwontwikkeling. De herhaaldelijke vraag wanneer er 
daadwerkelijk huizen gebouwd gaan worden, is voor ons niet concreet te 

beantwoorden. 
 
I.v.m. de bestaande behoefte blijft woningbouw een issue. 

Net als andere fracties zijn wij ook benaderd door diverse inwoners. We hebben 
geluisterd naar de zorgen die er in dit kader in het Liempdse leven. 

 
Zowel de uitbreidingslocatie Roderweg-Hamsestraat als de inbreidingsprojecten 

in het plangebied Zonneweide (gelegen in de driehoek Kerheiseweg, Bergstraat 
en Boxtelseweg) komen daarbij aan bod. 
De beeldvormende bijeenkomst over plangebied Roderweg-Hamsestraat is 

onlangs (weer) uitgesteld. 
De bestemmingsplannen Zonneweide worden apart in procedure gebracht. 

Redenen waarom we in de tussentijd ook technische vragen hebben gesteld. 
Maar de huidige stand van zaken wordt daarmee niet helder en er is behoefte 
aan meer concrete duidelijkheid over vervolgstappen. 

 
Hierop voortbordurend zien we daarnaast graag een duidelijk overzicht, waarop 

de locaties aangewezen worden die na 2025 ontwikkeld kunnen worden, of 
getransformeerd kunnen worden naar woningbouw. 
De actieve lobby richting provincie - waar we nog steeds voor pleiten -, is daarbij 

noodzakelijk. 
Tempo is immers nodig om ervoor te zorgen dat er voldoende kinderen op de 

basisschool blijven en winkels en verenigingen bestaansrecht houden. 
 
Wij stellen u graag de volgende vragen: 

1. Wat is de actuele stand van zaken met betrekking tot de woningbouw aan 
de Roderweg-Hamsestraat? En hoe betrekt u de inwoners hierbij? 

2. Wanneer wordt de beeldvormende bijeenkomst over dit plangebied 
verwacht?  

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

de projecten aan de Kerkheiseweg? En hoe betrekt u de inwoners hierbij? 
4. Op welke van de drie genoemde locaties in vraag 1 en 2 komen de 

starters- en sociale huurwoningen, waar jonge Liempdenaren op wachten? 
5. Wordt er – zoals eerder toegezegd is - actief gewerkt aan het in kaart 

brengen van locaties, die optioneel zijn voor woningbouw na 2025? 

 
 

 
 
 

 



 

 

 
 

6. Hoe verloopt de actieve lobby bij de provincie i.h.k.v. beleidsruimte voor 

woningbouw, waarbij een aanpassing van de provinciale verordening c.q. 
structuurvisie noodzakelijk is? Is er sprake van concrete vooruitgang? En 

zo ja, kunt u ons daarover informeren? 
 
 

Hoogachtend, 
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