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Aanleiding 
In de aanloop naar de verkiezingen van 2014 vond bij JC Harlekyn een jongerendebat plaats. Tijdens 

dit debat werd door jongeren aangegeven dat er behoefte zou zijn aan het bouwen van woningen in 

Maarheeze, met als voorkeurslocatie Neerlanden 2.  

Enkele jaren na dit debat signaleren we dat er in Maarheeze amper gebouwd wordt en dat, bij 

aanvang van dit traject begin 2017, nog geen start werd gemaakt met de ontwikkeling van de destijds 

genoemde voorkeurslocatie: Neerlanden 2.  

Ondertussen bereiken ons wel signalen dat de woonbehoefte in Maarheeze toeneemt. Hierop 

hebben we begin maart het initiatief genomen om met mogelijk geïnteresseerden in gesprek te gaan. 

Een tweede gesprek vond plaats medio april waarbij een twintigtal aanwezigen de woonbehoefte 

bevestigde, teleurgesteld omdat er al die jaren geen zichtbare bouwactiviteiten hadden 

plaatsgevonden. Om deze behoeften concreter in beeld te brengen is een vragenlijst beschikbaar 

gesteld. De lijst is gebaseerd op de lijsten die in verschillende andere dorpskernen van Cranendonck 

zijn gebruikt om woonbehoefte te inventariseren. We verspreidden de lijst onder de deelnemers aan 

de informatiebijeenkomsten, via sociale media (Facebook) en via een artikel in de lokale bladen. De 

looptijd van deze inventarisatie was circa 5 weken.  

 

Het doel van deze rapportage is een eerste inzicht te geven in een concrete woonbehoefte in 

Maarheeze waar momenteel nog niet in is/ wordt voorzien. Inmiddels wordt Neerlanden 2 in 

ontwikkeling genomen en zal een bestemmingsplanprocedure worden voorbereid. We hopen met 

deze rapportage een bijdrage te leveren aan het in beeld brengen van de woonbehoefte waarin 

Neerlanden 2 mogelijk kan voorzien en daarmee het proces wat te versnellen. We bieden de 

rapportage daarom graag aan aan de betrokken medewerker van de Gemeente Cranendonck en zijn 

graag bereid om naar aanleiding hiervan een nadere toelichting te geven.  

 

Leeswijzer 

In het eerste gedeelte worden per vraag de reacties visueel gepresenteerd. Om privacy-redenen zijn 

de persoonsgegevens niet weergegeven in deze rapportage. De rapportage start met de eerste 

inhoudelijke vraag van de inventarisatie en sluit af met enkele conclusies. Op sommige vragen zijn 

meerdere antwoorden mogelijk. Het begeleidend schrijven bij de vragenlijst is opgenomen in bijlage 

1, de gehanteerde begrippenlijst in bijlage 2.  

 

Namens CDA Cranendonck, 

Janneke van Happen 

Fractievoorzitter  
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Conclusie 
Binnen de reactietermijn hebben 24 mensen gereageerd, twee reacties na de sluitingstermijn zijn in 

de rapportage niet meegenomen. 

De ruime meerderheid (ongeveer ¾) van de respondenten wil graag een woning kopen, de rest wil 

huren. Bij huur is een gelijke verdeling te zien in de prijssegmenten.  

Van de mensen die een woning wil kopen, willen de meesten een woning in het middelste 

prijssegment. Aan starterswoningen en woningen uit het duurder segment lijkt de behoefte wat 

beperkt. Van de kopers wil ruim de helft graag zelf een woning bouwen, gevolgd door een 

vrijstaande woning of een 2 onder 1 kap-woning. Bij ‘zelf bouwen’ ligt de nadruk op een perceel van 

gemiddelde omvang. De behoefte aan ruime tot zeer ruime percelen lijkt een stuk lager te liggen.  

Qua speciale voorzieningen is behoefte aan seniorenwoningen en bouwen door middel van Collectief 

Particulier Ondernemerschap (CPO), gevolgd door 0- op de meter woningen. Locatie de Neerlanden 

heeft duidelijk de voorkeur, evenals ontwikkelen op korte termijn.  

 

Naast de kwantitatieve gegevens uit de vragenlijst hebben we twee aanvullende reacties ontvangen 

die betrekking hebben op deze inventarisatie. De ene bevat een suggestie om het perceel van 

voormalige horecagelegenheid Scheepers in te zetten voor woningontwikkeling. De andere bevat de 

opmerking dat de daadwerkelijke woonbehoefte niet als mogelijkheid kon worden benoemd in de 

vragenlijst, te weten een soort Begijnhofje waar mensen in individuele of gemeenschappelijke 

woningen zich kunnen huisvesten en eventueel op termijn daar zorg kunnen delen.  

 

 

Ons inziens geeft deze eerste inventarisatie een concrete woonbehoefte in Maarheeze weer die op 

korte termijn moet worden opgepakt. We bevelen hierbij aan om een grotere inventarisatie uit te 

voeren die een groter bereik kent dan deze vrij beperkt opgezette inventarisatie. We vinden het 

belangrijk actief burgers te betrekken bij de ontwikkelingen in de woningbouw in Maarheeze, zodat 

schetsen gemaakt kunnen worden van plannen die passen bij de specifieke woonbehoeften van 

burgers.  

De stagnerende bouwontwikkelingen van de afgelopen jaren in Maarheeze, maken dat de huidige 

behoefte groot en soms ook urgent is. Om de leefbaarheid van Maarheeze te bevorderen is het 

nodig dat in de woonbehoefte wordt voorzien. Zo stimuleren we het (blijven) wonen in Maarheeze 

en de doorstroom op de huizenmarkt.   
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Bijlage 1:   Begeleidend schrijven bij de vragenlijst 
 

Met deze vragenlijst inventariseren we de behoefte aan woningen in Maarheeze.  

We gebruiken uw persoonsgegevens enkel om de woningbehoefte in Maarheeze te kunnen 

analyseren. Bijvoorbeeld om het aantal unieke personen te kunnen bepalen dat de behoefte kenbaar 

maakt. De geanonimiseerde gegevens worden beschikbaar gesteld aan de ambtenaar van de 

gemeente Cranendonck die aan de slag gaat met de woningontwikkeling in Maarheeze. Uw 

mailadres wordt door ons gebruikt om u de uitkomsten te geven van deze inventarisatie en u op de 

hoogte te houden van ontwikkelingen rondom woningbouw in Maarheeze.  

 

Aan het invullen van deze vragenlijst kunt u geen rechten ontlenen.  

 

Graag deze vragenlijst invullen voor 1 juni 2017. U kunt deze vragenlijst doorsturen aan overige 

geïnteresseerden in een woning in Maarheeze.  

 

Bij vragen kunt u contact opnemen met een van onderstaande contactpersonen. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Namens CDA Cranendonck, 

Janneke van Happen, Soerendonk 

Ad van de Weiden, Maarheeze 

Carina Gimblett, Maarheeze 
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Bijlage 2:   Begrippenlijst 
 

Etagewoning: Een wooneenheid in een gebouw met twee of meer woonlagen waarbij elke woonlaag 

is verdeeld in een of meerdere wooneenheden.     

Rijtjeswoning: Een woning in een reeks van drie of meer gelijksoortige woningen met op de hoek een 

hoekhuis en daartussen één of meer tussenwoningen. De tussenwoningen hebben meestal alleen 

een voor- en een achtertuin. De hoekhuizen hebben vaak meer grond en soms een garage. 

Twee-onder-een-kap: Een woning in een reeks van twee gelijksoortige woningen met voor- en 

achtertuin met vaak een garage die soms twee aan twee gekoppeld zijn. 

Bouwkavel voor zelf bouwen: De koper van de grond geeft zelf opdracht tot ontwerp en bouw van de 

woning, binnen de grenzen die er voor dat kavel gelden. 

Starterswoning: Een woning voor beginnende huishoudens of alleenstaanden in een lagere 

prijsklasse.  

Seniorenwoning: Een levensloopbestendige woning voor personen die zich nog goed zelfstandig 

kunnen redden, waarbij de vertrekken meestal gelijkvloers en zonder drempels zijn. Meestal zijn er 

speciale voorzieningen aangebracht, maar is men niet verbonden met een steunpunt voor zorg. Wel 

kan er zorg op afspraak (zoals thuiszorg) worden geleverd. 

Zorg-aangepaste-woning: Een woning voor personen met een beperking, met bouwkundige 

aanpassingen en voorzieningen en de mogelijkheid tot het krijgen van diensten vanuit een steunpunt 

voor zorg.  

Mantelzorgwoning: Een vaak tijdelijke wooneenheid in de directe nabijheid van of deel van een 

gezinswoning met het doel mantelzorg en bescherming te kunnen verlenen aan een min of meer 

afhankelijke ouder of kind. 

0- op de meter- woning: Een huis dat evenveel (of meer) energie opwekt als dat het nodig heeft voor 

het huis en het huishouden. 

C.P.O.: Collectief Particulier Opdrachtgeverschap: wanneer een groep particulieren, georganiseerd in 

een vereniging of stichting, een bouwlocatie verwerft en gezamenlijk in eigen beheer met 

zelfgekozen partners en zonder winstoogmerk een (woning)bouwproject ontwikkelt en realiseert. 

Transformatie van panden: Ombouwen van bestaande panden, bijvoorbeeld vanwege vraag naar 

kleinere wooneenheden. 
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Bijlage 3:  De vragenlijst 
 

1. Naam: 

 

2. Geboortedatum: 

 

3.  Adres: 

 

4. Mailadres: 

 

5. Relatie met Maarheeze: 

a. Woonachtig in Maarheeze 

b. Geboren/ opgegroeid in Maarheeze 

c. Ouder(s) woonachtig in Maarheeze 

d. Werkzaam in Maarheeze 

e. Anders 

 

6. Wilt u huren of kopen? 

a. Huren 

b. Kopen 

 

7. Bij huur: in welke prijsklasse zoekt u een woning?  

a. Tot € 450 

b. Tussen € 450 en € 710 

c. Boven € 710 

d. Niet van toepassing 

 

8. Bij koop: in welke prijsklasse zoekt u een woning?  

a. Tot € 195.000 

b. Tussen € 195.000 en € 337.000 

c. Boven € 337.000 

d. Niet van toepassing 

 

9. Wat voor type woning zoekt u? 

a. Etagewoning 

b. Rijtjeswoning 

c. 2 onder 1 kap- woning 

d. Vrijstaand 

e. Bouwkavel voor zelf bouwen 

 

10. Bij zelf bouwen: wat is uw gewenste aantal m2?  

a. Tot 500 m2 

b. Tussen 500 en 750 m2 

c. Boven 750 m2 
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d. Niet van toepassing 

 

11. Speciale voorziening?  

a. Starterswoning 

b. Seniorenwoning 

c. Zorgaangepaste woning 

d. Mantelzorgwoning 

e. 0 op de meter- woning 

f. Collectief Particulier Ondernemerschap (CPO) 

g. Transformatie van een woning 

h. Niet van toepassing 

 

12. Voorkeur voor locatie? 

a. Neerlanden 2 

b. Centrum Maarheeze 

c. Geen voorkeur 

d. Anders 

 

13. Binnen welke termijn wilt u deze woning in gebruik nemen? 

a. 2017- 2020 

b. 2020- 2024 

 


