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Beste mevrouw Van der Heijden,

In antwoord op uw brief, binnengekomen op 8 september 2020, vindt u hieronder 
de beantwoording van uw schriftelijk gestelde vragen over de verkoop van 
woningen in fase Morgenrood in Geerpark, Vlijmen.

U begint uw brief met als inleiding:
“Op de facebook pagina van Geerpark Vlijmen staat een artikel (volgens de 
informatie bij het logo van Woonveste) dat de bouw in Morgenrood gaat starten. 
Een projectontwikkelaar gaat daar 48 woningen bouwen. Volgens het artikeltje zijn 
alle woningen inmiddels verkocht, 25 aan particulieren en 23 aan een belegger. 
Naar het schijnt voor de verhuur”.

Vraag 1
Bent u op de hoogte van dit project?

Antwoord 
Ja, hiervan zijn wij uiteraard op de hoogte.

Vraag 2
Heeft u afspraken gemaakt met de projectontwikkelaar? Bijvoorbeeld (niet 
limitatief) over het type woningen, prijsklassen, al dan niet een bijdrage aan het 
exploitatieplan, et cetera?

Antwoord 
De ontwikkelaar heeft gebruik gemaakt van de ruimte die het bestemmingsplan 
biedt. In dit bestemmingsplan is niet gespecificeerd naar type woning en 
prijscategorie, maar is het aantal woningen vastgelegd. 
Wel hebben we met de ontwikkelaar een posterieure overeenkomst gesloten over 
de exploitatiebijdrage (conform het door de raad vastgestelde 5e exploitatieplan) 
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die gebaseerd is op het bouwprogramma (naar type).

Vraag 3
Indien u afspraken heeft gemaakt, kunnen wij die, al dan niet vertrouwelijk, inzien?

Antwoord
Deze (posterieure) overeenkomst is voor de raadsleden vertrouwelijk in te zien bij 
de griffie.

Vraag 4
Blijkens het logo bij het artikel publiceert Woonveste dat artikeltje en de reacties op 
opmerkingen naar aanleiding van dat artikel, althans bij de informatie staat het 
telefoonnummer van Woonveste. Speelt Woonveste een rol bij dit soort projecten 
en zo ja, welke?

Antwoord
Het artikel is namens Team Geerpark geplaatst op de facebookpagina  van 
Geerpark. Vandaar dat het logo van Geerpark Vlijmen ook voor het artikel 
zichtbaar is. Deze berichten kunnen zowel door het cluster Communicatie van de 
gemeente als door de wijkconsulente bij Woonveste worden geplaatst. 
Zoals u weet is Geerpark een samenwerking tussen de gemeente en Woonveste. 
Bij de oprichting van deze facebookpagina is ervoor gekozen om bij de algemene 
informatie (deze is niet gekoppeld aan specifieke artikelen, maar geldt voor de 
gehele pagina) het nummer van Woonveste te vermelden, omdat de 
facebookpagina in eerste instantie met name door de wijkconsulente werd 
beheerd. 

Vraag 5
Zijn dit soort ontwikkelingen, zoals genoemd in de inleiding van deze brief, in het 
toekomstig beleid, zoals nu verwoord in de C Woonvisie welke ter besluitvorming 
voor ligt, nog mogelijk? Graag toegelicht waarom dit wel of niet mogelijk is!

Antwoord 
De woningen in Morgenrood die aan een belegger zijn verkocht, zijn bestemd voor 
de verhuur en zullen in het middeldure prijssegment vallen. Ook deze categorie 
woningen voorzien in een behoefte, bijvoorbeeld voor starters of doorstromers die 
niet in aanmerking komen voor sociale huur en geen hypotheek kunnen krijgen 
maar wel een middeldure huurwoning kunnen betalen. 

Verder kunnen we bij nieuwe bestemmingsplannen natuurlijk wél voorwaarden 
stellen aan woningtypen, zoals ook is aangekondigd in de nieuwe Woonvisie.
Over de verkoop van woningen, typologieën et cetera kunnen wij verder als 
gemeente in overeenkomsten afspraken maken als wij zélf de grond verkopen. In 
dit geval heeft de projectontwikkelaar de gronden van private partijen gekocht, 
waardoor dit niet mogelijk was.  
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Nieuwe initiatieven zullen voortaan worden getoetst aan de uitgangspunten zoals 
genoemd in de nieuwe Woonvisie. Initiatiefnemers zullen hun plannen dan dus 
moeten aanpassen aan de uitgangspunten in deze Woonvisie.

Met vriendelijke groet,

het college van Heusden,
de secretaris, de burgemeester,

mr. H.J.M. Timmermans drs. W. van Hees


