
15-02-2013:  Bouwen in Heusden 

Eindelijk renovatie Wolput? 

Deze week was er volop aandacht voor het besluit van het college om geen medewerking meer te 
verlenen aan de wijziging van bestemmingsplannen ten behoeve van particuliere bouw. Het college 
is van mening dat particulieren hun bouwplannen maar op bouwkavels van de gemeente moeten 
realiseren. De gemeente heeft immers veel geïnvesteerd in bouwgronden en de bouw op particuliere 
grond gaat ten koste van de verkoop van gemeentelijke bouwkavels. Dat leidt tot renteverlies voor 
de gemeenschap en met die medewerking aan particuliere bouw snijdt de gemeente in eigen vlees, 
aldus het collegevoorstel. Gemeentebelangen heeft daar inmiddels in een brief aan het college 
kritische vraagtekens bij gezet. De bouwstop komt wat ons betreft wel op een zeer ongelegen 
moment. Immers de bouw in Nederland ligt praktisch plat en moet je op dan extra belemmeringen 
opwerpen voor particuliere bouwplannen. Los daarvan, ook andere uitgangspunten in het ruimtelijk 
beleid spelen een belangrijke rol zoals zuinig ruimtegebruik en de mogelijkheid van woningsplitsing 
ten behoeve van mantelzorg. Onze brief kunt u elders op deze site nalezen. De antwoorden wachten 
wij nu af. Ook het CDA heeft inmiddels schriftelijke vragen over deze kwestie gesteld en zelfs 
projectontwikkelaars hebben al kritische geluiden laten horen. Wordt vervolgd. 

Een andere kwestie heeft het nieuws niet of nauwelijks gehaald. De gemeente Heusden heeft na 
jaren onderhandelen overeenstemming weten te bereiken met VAL BV. De gemeente koopt de 
panden Wolput 44, 44D en Achterstraat 49 van Van Zon; tegelijkertijd verkoopt de gemeente een 
perceel landbouwgrond aan de Veldweg aan VAL BV (eigenlijk Tank- en Metaalconstructiebedrijf C. 
van Zon B.V. maar goed). Dat perceel heeft VAL BV hard nodig om zijn bedrijf in te kunnen passen in 
het landschap en voor de realisatie van een vergistinginstallatie. Randvoorwaarde: de gemeente gaat 
een bestemmingsplan in procedure brengen om het bedrijf ter plekke te legaliseren. Het gehele 
perceel van VAL BV was al buiten het onlangs vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied gelaten. 

Al jaren bestaat de wens om de driehoek Wolput, Looiersteeg en Achterstraat in Vlijmen  te saneren. 
Binnenkort gaat Woonveste 25 appartementen op de westhoek van deze locatie realiseren; voor het 
overige deel van het gebied bestonden wel plannen maar de gemeente heeft de panden van Van Zon 
nooit kunnen verwerven. Ondanks intensieve onderhandelingen was er kennelijk niet tot 
overeenstemming te komen, maar nu is het dan eindelijk zover. Dat betekent niet dat alles meteen 
plat gaat. Er ligt inmiddels een aangepast plan waarbij enkele panden gehandhaafd blijven; andere 
panden zullen wel gesloopt worden en daar zal dus wel nieuwbouw gaan plaatsvinden. De “gouden 
driehoek” (de gemeente heeft in het verleden al veel geld moeten investeren om een en ander voor 
elkaar te krijgen) lijkt nu dus eindelijk echt aangepakt te gaan worden. Hoe een en ander gerealiseerd 
gaat worden is nu nog niet duidelijk; eerst moet die bestemmingsplanprocedure aan de Veldweg nog 
gelopen worden. Het is namelijk allerminst zeker dat de provincie hier haar medewerking aan zal 
verlenen en mocht dat niet lukken, dan gaat de hele transactie niet door en kunnen we weer van 
voor af aan beginnen. 
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