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VERSLAG INFORMATIEAVOND APPARTEMENTENCOMPLEX BREDE SCHOOL 

WATERHOEF 

 

Datum:  21 december 2010 van 20.00 tot 21.15 uur     

Locatie:  Raadhuis, De Lind 56, Oisterwijk 

 

Aanwezig: gemeente Oisterwijk:  

Guido La Rose, beleidsmedewerker ruimtelijke ordening 

Daniëlle Grijzen, technisch voorzitter 

       

   Wolfs Architecten: 

   Basiel Kennis 

       

   GOED Wonen: 

   Willy van de Roer 

    

   Woonwijze Vught: 

   Ferry van Laarhoven 

 

Notulen: Els Snijders / Accuro Office Services 

 

1. OPENING EN TOELICHTING GEMEENTE OISTERWIJK  

Mevrouw Grijzen opent als technisch voorzitter de bijeenkomst. Zij legt de opzet van de 

avond uit en stelt de aanwezigen voor. Vervolgens deelt de heer La Rose mede dat door Wolfs 

Architecten een eerste schetsontwerp is opgesteld voor het appartementencomplex wat naast 

de brede school Waterhoef in Oisterwijk gebouwd gaat worden. Dit eerste schetsontwerp is 

met name als massastudie bedoeld, waarbij gekeken is welk programma (hoeveel woningen) 

op deze locatie te realiseren is. Voordat het plan in procedure gebracht gaat worden wil de 

gemeente de omwonenden en andere belanghebbenden de gelegenheid geven om op het plan 

te reageren. Aan de hand van een presentatie toont de heer La Rose een luchtfoto en een 

aantal schetsen van het plangebied. Op de bedoelde locatie voor de appartementen stond 

basisschool De Tovervogel. Dit pand is inmiddels gesloopt. In het bestemmingsplan 

‘Woongebied Zuid-Oost’ is een wijzigings-bevoegdheid opgenomen voor het college om de 

bestemming ‘maatschappelijke doeleinden’ te wijzigen naar de bestemming ‘woondoeleinden’. 

De maximale goot- en/of boeibordhoogte mag 12 meter worden. Alle soorten woningen 

mogen gebouwd worden, het is de bedoeling om gestapelde woningbouw te realiseren. 

 

Op de vraag vanuit de aanwezigen of 12 meter goot- of nokhoogte is, antwoordt de heer La 

Rose dat het voor beiden geldt: wanneer het gebouw een plat dak heeft, mag het ook 12 

meter hoog zijn. De heer La Rose vervolgt zijn toelichting. Het wijzigingsplan komt begin 

januari 2011 vier weken ter inzage te liggen. Er is de mogelijkheid om een zienswijze in te 

dienen. Het schetsontwerp zal uitgewerkt worden naar een definitief ontwerp en vervolgens 

kan hiermee een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) worden aangevraagd. 

Deze procedure duurt, naast de vier weken om het bestemmingsplan te wijzigen, acht weken. 

De planning is om in het tweede kwartaal van 2011 te starten met de bouw. Dit is afhankelijk 

van eventuele bezwaren. De heer La Rose geeft het woord aan mevrouw Van de Roer, 

voorzitter van het ouderinitiatief GOED Wonen.  
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2. TOELICHTING GOED WONEN OISTERWIJK 

Mevrouw Van de Roer legt uit dat GOED Wonen een afkorting is van ‘Gezamenlijk Onder Een 

Dak’. Een aantal ouders wil voor hun zoon/dochter met een beperking een fijne 

woonomgeving. Omdat deze jong volwassenen zorg en ondersteuning nodig hebben is het 

ouderinitiatief ontstaan om die zorg en ondersteuning gezamenlijk in te kopen. Naast een 

eigen appartement moet er ook een gezamenlijke woonruimte zijn. De appartementen 

worden gehuurd van een woningbouwvereniging en de 24-uurszorg wordt met de PGB’s 

(Persoonsgebonden budget) ingekocht bij een zorgaanbieder omdat de aard van de 

beperkingen van de bewoners daarom vraagt. Om dit te kunnen realiseren zijn er 16 

bewoners nodig die beschikken over een indicatie met 24-uurszorg en daarnaast nog een 

aantal bewoners die minder zorg nodig hebben. In totaal is er plaats voor 18 tot 24 bewoners. 

De toekomstige bewoners moeten bij elkaar passen. De mate van beperking is heel 

verschillend. Stichting MEE noemt dit een verticale opbouw. Iedere bewoner krijgt een eigen 

appartement met een slaapkamer, badkamer, woonkamer en keukenblok. Een lift is 

belangrijk omdat er ook bewoners zullen zijn met een rolstoel. Naast een eigen appartement 

komt er een gezamenlijke ruimte om te eten of voor vrije tijd. In het wensenlijstje heeft 

GOED Wonen opgenomen dat er een leuke buitenruimte moet zijn om van de zon te genieten 

of energie kwijt te kunnen. Mevrouw Van de Roer heeft een aantal flyers meegebracht. 

Informatie is ook te lezen op www.goedwonenoisterwijk.nl 

 

3. PRESENTATIE WOLFS ARCHITECTEN 

De heer Kennis, architect, toont de (voorlopige) schetsen welke zijn ontstaan na een aantal 

voorstudies in overleg met betrokken partijen (Woonwijze Vught, GOED Wonen, de gemeente 

en stedenbouwkundige). Er is rekening gehouden met de contouren van de oude school. De 

dieptemaat van het kavel is ongeveer 16 meter en de breedterichting is ongeveer 54 meter. 

De heer Kennis wijst aan waar de appartementen voor GOED Wonen gepland zijn; een aantal 

woningen kunnen ook gebruikt worden voor de vrije verhuur of verkoop. De totale hoogte van 

het gebouw is 12 meter. Aan de achterkant wordt niet hoger gebouwd dan 2 bouwlagen met 

een kap. Door de kap naar de voorkant verder door te laten lopen, kan aan de straatkant nog 

een extra bouwlaag worden gerealiseerd.  

 

Op de vraag vanuit de aanwezigen hoeveel appartementen er in het schetsontwerp komen, 

antwoordt de heer Kennis dat er in deze schets/massastudie 18 zorgappartementen en 6 

appartementen voor de vrije verhuur of verkoop zijn opgenomen. De heer Kennis laat zien 

hoe de appartementen zijn ingedeeld en waar aan de achterzijde op de eerste verdieping de 

gevelopeningen komen. Aan de zijde van de Peperstraat worden enkel bovenlichten geplaatst 

voor de lichtinval om de privacy van de achterburen zoveel mogelijk te waarborgen. Er komen 

aan deze zijde ook geen terrassen  en/of balkonnen, maar patiotuinen.  

 

Op de vraag vanuit de aanwezigen of de bestaande erfafscheiding aan de zijde van de 

Peperstraat blijft staan antwoordt de heer Kennis dat de muur van het gebouw de nieuwe 

erfafscheiding wordt. Waar geen nieuwe muur wordt gebouwd, wordt bekeken of de 

bestaande erfafscheiding nog te gebruiken is.  

Er wordt opgemerkt dat de betreffende omwonenden mee moeten kunnen praten over het 

veranderen van hun erfafscheiding. 

 

Vanuit de aanwezigen wordt gevraagd of de brandgang blijft.  

De heer La Rose antwoordt dat de brandgang blijft; dit pad ligt op de percelen van de 

bewoners van de Peperstraat; tegen het pad komt gedeeltelijk de bebouwing van de begane 

grond.  
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Vanuit de aanwezigen wordt gevraagd waarom het nieuwe gebouw los wordt gebouwd van 

het kopgebouw aan de Schoolstraat waar de Buitenschoolse Opvang (BSO) in wordt 

gesitueerd.  

De heer La Rose geeft aan dat dit zo is opgenomen in de planvorming van de Brede School 

Waterhoef. Achter de BSO is een speelruimte voor de kinderen gepland, vandaar dat niet 

aansluitend op dit gebouw gebouwd kan worden. Er is contact gezocht met Humanitas om de 

tuin gezamenlijk met de nieuwe bewoners van de appartementen te gebruiken.  

 

 

PAUZE VAN 20.30 TOT 20.45 UUR MET GELEGENHEID OM VRAGEN OP TE SCHRIJVEN 

 

 

4. BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE EN MONDELINGE VRAGEN 

Er wordt gevraagd hoe zwaar de begeleiding voor de toekomstige bewoners is. De vraag is 

met name gesteld om te weten wat de parkeerdruk is voor de straat.  

De heer Van Laarhoven antwoordt dat er 18 tot 24 bewoners zullen zijn, die zorg nodig 

hebben. Het plan is nog in ontwikkeling dus het kunnen er meer of minder worden. Wellicht 

dat de andere appartementen worden opgevuld met starters (huur of koop).  

De heer La Rose antwoordt dat aanvankelijk rekening is gehouden met een parkeernorm voor 

15 gewone appartementen, een consultatiebureau en het centrum voor jeugd en gezin. Later 

is bekend geworden dat er zorgappartementen komen en volgens die parkeernorm zijn er dan 

in het hele plangebied 10 parkeerplaatsen minder nodig dan aanvankelijk is berekend.  

 

Vanuit de aanwezigen wordt gevraagd naar de verkeersdrukte. Met zorgappartementen zal 

dat overigens wel meevallen. 

Mevrouw Van de Roer antwoordt dat de bewoners gehaald en gebracht worden met 

taxibusjes. Er moet een goede doorstroming zijn voor de taxi.  

 

Vanuit de aanwezigen wordt opgemerkt dat de buurt slechte ervaringen heeft met starters die 

voorheen in het oude gebouw woonden. De buurt wil graag vooraf duidelijkheid. 

De heer Van Laarhoven antwoordt dat hij nog geen duidelijkheid kan geven. Op basis van 

intentie wordt nu nog gekeken hoeveel appartementen er door GOED Wonen afgenomen 

kunnen worden. Daar is drie maanden voor uitgetrokken. Daarna wordt bekeken in hoeverre 

er nog (en zo ja: hoeveel) appartementen voor starters worden gebouwd. Vanuit de 

aanwezigen wordt opgemerkt dat het bijna prioriteit is dat de bewoners goed met elkaar 

matchen, zowel huurders als kopers.  

De heer Van Laarhoven antwoordt dat wanneer GOED Wonen alle appartementen wil huren, 

dat zij daar dan de kans voor krijgt. 

Mevrouw Van de Roer vult aan dat GOED Wonen de locatie aangeboden heeft gekregen op het 

moment dat de groep belangstellenden niet groot genoeg was. Via een informatievond heeft 

GOED Wonen een aantal belangstellenden binnengehaald. Deze belangstellenden hebben tijd 

nodig om te kijken of het goed voelt. Met de gemeente is afgesproken dat men hier tot 15 

januari 2011 de tijd voor krijgt; daarna ligt het aantal vast.  

Vanuit de aanwezigen wordt opgemerkt dat de omwonenden geen vergelijking moeten maken 

met de vorige (kamer)huurders van het kloostergebouw. Spreker is ervan overtuigd dat, 

wanneer het goed wordt opgezet, het gaat lukken. Hij heeft er alle vertrouwen in. 
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Er is een schriftelijke vraag te weten: 

Kan het bestemmingsplan zo worden aangepast dat de goothoogte 10 meter en de nokhoogte 

12 meter is? 

De heer La Rose antwoordt dat gekeken is naar de massastudie. Aangezien bij de uitwerking 

van het schetsontwerp nog wat accenten kunnen worden aangebracht (met bijvoorbeeld 

dakkapellen) kan de goothoogte hoger komen te liggen dan 10 meter. Dit wordt dan ook niet 

in het wijzigingsplan opgenomen. Als voorschrift wordt wel een maximale bouwhoogte van 12 

meter opgenomen in het wijzigingsplan. Bij de uitwerking van het schetsontwerp zal de oude 

basisschool zoveel mogelijk als uitgangspunt dienen. 

Vanuit de aanwezigen wordt opgemerkt dat het niet de bedoeling is iets te blokkeren, maar 

dat het goed is om dingen vooraf te bepalen uit angst voor een gebouw van 12 meter hoog 

met een plat dak. Spreker weet uit ervaring dat dit verschillende keren is gebeurd vanwege 

de kosten.  

De heer Van Laarhoven antwoordt dat het een terechte opmerking is. Het is de bedoeling om 

binnen de contouren van het schetsontwerp de ruimte zo goed mogelijk te benutten.  

 

Vanuit de aanwezigen wordt gevraagd naar het verkeersplan. Spreker heeft geluiden gehoord 

over tweerichtingsverkeer voor de Terburghtweg en is van mening dat de aanwezigen hierop 

tijdig moeten anticiperen en hun mening moeten uiten. 

De heer La Rose antwoordt dat hij hierover navraag zal doen. Hieruit is gebleken dat de 

afwikkeling van het verkeer zal plaatsvinden, zoals hieronder is geschetst. 

 

Eén van de aanwezigen deelt mede dat hij lid was van de klankbordgroep aangaande de 

herinrichting van de Terburghtweg. Hij kan natuurlijk niet voor de gemeente spreken, maar 

hij laat op de schets zien hoe de rijrichting bij de brede school gaat lopen. De rijrichting van 

de Schoolstraat wordt omgekeerd en het verkeer wordt afgewikkeld via een klein stukje van 

de Terburghtweg ter hoogte van Lid’l. Spreker is van mening dat de gemeente dit moet 

terugkoppelen aan de wijk. 

De heer La Rose constateert dat daar zorg over is en zegt toe dit te zullen bespreken met de 

personen die zich daar binnen de gemeente mee bezighouden.  

Vanuit de aanwezigen wordt gevraagd om ook aandacht te schenken aan de poort van de 

oude speelplaats aan de Kreishof.  

 

5. SLUITING 

Mevrouw Grijzen gaat om 21.15 uur over tot sluiting van de bijeenkomst. Het verslag van 

deze avond komt op de website van de gemeente www.oisterwijk.nl te staan. Mevrouw 

Grijzen bedankt iedereen voor hun komst en inbreng. 

 


