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Aan de fractie van de Volkspartij 
T.a.v. de heer D. Kouwen

Steenbergen, 30 augustus 2022

Geachte heer Kouwen ,

Op 25 juli 2022 hebben wij uw vragen over het nieuwbouwplan 'Hogediep' in 
De Heen ontvangen, die ingevolge artikel 40 van het Reglement van Orde zijn gesteld. 
Uw vragen hebben wij herhaald en achter iedere vraag vindt u meteen ons antwoord.

"Vanzelfsprekend zijn wij als Volkspartij voor nieuwbouw en uitbreiding van onze 
kernen. Ook het meenemen van de bevolking vinden wij een goede stap in de 
richting. Er wordt gesproken over de bouw van 44 woningen, onder verdeeld in 
7 vrijstaande huizen, 12 twee onder een kappers en 25 rijtjeswoningen."

1. Kloppen de type en aantallen woningen zoals weergegeven in het artikel?

Ja, die kloppen met als nadrukkelijke aantekening dat het om een plan in wording 
gaat. De woontypes en -aantallen kunnen nog wijzigen.

2. Waarom is er geen nestverlaterswoningen opgenomen in het bestand?

In het artikel is ook gemeld dat ongeveer de helft van het aantal woningen in het 
betaalbare segment moet worden gebouwd. Via de woninggrootte en -type wordt 
op betaalbaarheid gestuurd. De nieuwe woonwijk zal bestaan uit 25 rijwoningen, 
12 halfvrijstaande en 7 vrijstaande woningen.

Het percentage in het betaalbare segment is daarmee 560/), in het 
middensegment 270Zo, in het hoger segment 170Zo. Er worden in deze nieuwe 
woonwijk dus veel betaalbare woningen gebouwd. Ook hier de aantekening dat 
het om een plan in wording gaat. De woningtypes, aantallen en percentages 
kunnen nog wijzigen.
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3. Vindt het college dat de inwoners van De Heen ook nestverlaters herbergt?

In elke kern van onze gemeente zijn nestverlaters aanwezig.

4. Is het college eens dat De Heen ook nestverlaterswoningen verdienen?

In elke kern zijn ook woningen voor nestverlaters gewenst.

5. Hoe gaat het college waarborgen dat er het komende jaar volgens afspraak
10 nestverlaterswoningen in De Heen gebouwd gaat worden?

Via de woninggrootte en -type wordt op betaalbaarheid gestuurd. De rijwoningen 
bestaan uit één bouwlaag en een kap en hebben een beperkte bouwmassa. Het 
gaat daarmee om woningen die voor nestverlaters geschikt zijn, waarvan 25ũZo zo 
ver als mogelijk onder de grens van de gemeentelijke starterslening valt.

De gemeente kan echter niet bepalen wie er in die betaalbare woningen komen 
te wonen. Dit is namelijk in strijd met de grondwettelijke vastgelegde vrijheid van 
vestiging. In de raadsmededeling van 28 september 2021 is de raad onder meer 
over dat aspect geïnformeerd.

6. Klopt het dat er geen raadsmedeling is geweest dat er een presentatie was op
woensdag 20 juli in De Heen over het project wijk Hogediep?

Ja, dat klopt.

7. Als het klopt dat er geen raadsmedeling was uitgegaan waarom was dat dan?

Over openbare informatieavonden, georganiseerd door de gemeente, wordt de 
griffie geïnformeerd. Het was echter een besloten informatieavond, waarbij de 
ontwikkelaar vooruitlopend op de Omgevingswet een dialoog met de omgeving is 
aangegaan. De ontwikkelaar heeft alle inwoners uit De Heen uitgenodigd om hen 
te informeren over de stand van zaken rondom de woonontwikkelingen.

De aankomende Omgevingswet positioneert de rol van de raad nog meer op 
hoofdlijnen. Voor toekomstige ruimtelijke projecten wordt nagedacht over 
passende participatie en communicatie, waaronder met de raad. Dit zal naar 
verwachting in de participatieverordening een plaats krijgen.

Zoals eerder is aangegeven, gaat het om een plan in wording. Volgend jaar zal 
de raad een bestemmingsplan voorgelegd krijgen met onder meer het precieze 
woonprogramma (mede in licht van het aangenomen initiatiefvoorstel omtrent 
nestverlaters), met alle uitgevoerde onderzoeken, met de weergave van de 
gesprekken met de omgeving.
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Ter afsluiting melden wij u dat wij er alles aan doen om raadsvragen binnen de 
gestelde termijn te beantwoorden, maar dat het dit keer vanwege het zomerreces niet 
mogelijk was. Op voorhand hebben wij de griffier hierover in kennis gesteld.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Steer 
De secretaris, De burg

Jongh, RA elt, MBA
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