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Zeer geacht College,

Graag willen wil ik namens onze buurtgroep melden dat er in ons gebied grote ophef is 
ontstaan n.a.v. de prijsvraag nieuwe bouwcultuur in de Kemmer.  We ervaren 
onvoldoende participatie van de buurtgroep bij belangrijke keuzes rondom de 
woningbouwvoornemens en bij deze prijsvraag. Ook ziet de buurtgroep dat informatie, 
die al voorhanden is vanuit het gebied, onvoldoende ingezet wordt. We worden 
geï3nformeerd over de woningbouwplannen van gemeente en er wordt beleefd 
geluisterd naar wat wij aan de ‘voorkant’ pro actief inbrengen, maar er wordt niets 
meegenomen. Wij vragen aan de portefeuillehouder wonen, om een open dialoog met 
ons, over zijn keuzes en wij vragen antwoorden op onze brieven en vragen. Daarnaast 
vragen wij hulp van de fracties om participatie daadwerkelijk gestalte te geven.
 
Wij willen graag samenwerking  i.p.v. solo ,top down, éénrichtingsverkeer. 

Op 27 januari 2022 hebben wij in onze agenda staan: Startbijeenkomst 
gebiedsontwikkeling de Kemmer. Op de keper beschouwd, is die gebiedsontwikkeling al 
opgestart toen de gemeente, in het Landschapskwaliteitsplan, de visie aangaf om de 
Kemmer als zoekgebied verstedelijking, te willen bebouwen. Daar kwam bovenop dat de
portefeuillehouder een ‘Woondeal’ met Eindhoven sloot voor 500 woningen.
Na de valse start van de participatie bij het eerste Actieplan Wonen, is onze buurtgroep 
actief aangehaakt bij de Kerngroep Wonen, wat tot de huidige 2.0 versie leidde.

Op 20 januari 2022 heeft onze buurtgroep zich met een team van leden en (nog) niet-
leden uit het gebied, voorbereid op de startbijeenkomst gebiedsontwikkeling de 
Kemmer van 27 januari. Daarbij stuitten wij op een aantal belangrijke vragen en punten 
van mis-participatie die we u graag vooraf willen toesturen, zodat de portefeuillehouder 
en de woningbouwregisseur daar in de startbijeenkomst op terug kunnen komen.

Wij hebben inmiddels meermaals ervaren, dat na ogenschijnlijke overeenstemming 
tijdens overleg met de portefeuillehouder en/of zijn woningbouwregisseur, vervolgens 
toch anders gehandeld wordt. Er blijkt in de afgelopen jaren sprake van een steeds 
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terugkerend patroon dat, onder Oirschotse burgers, zelfs een naam heeft gekregen 
(‘modus operandi recidive’) We richten deze brief daarom, behalve aan het college, ook 
aan de (burger)raadsleden. Het woningbouwproject in de Kemmer is te groot, onze 
toekomst te belangrijk, en het groene gebied een te mooi visitekaartje voor Oirschot, om 
op deze ‘old school’ manier door te gaan.

Wij geven u in willekeurige volgorde een aantal voorbeelden van mis-participatie:

1. Gebiedsvisie de Kemmer van 17 juni 2021 wordt genegeerd en er is zelfs nooit 
een dialoog over geweest tussen de portfeuillehouder en de buurtgroep.

2. Doorontwikkeling Gebiedsvisie de Kemmer, van 11 januari 2022 (idem)
3. Van het aanbod van de buurtgroep om de doorontwikkelde gebiedsvisie te 

presenteren in het Oirschots Podium werd door de gemeente geen gebruik 
gemaakt.

4. Eind 2021 sloot de gemeente Oirschot een intentieovereenkomst met PO Kalliste. 
Dit gebeurde zonder de buurtgroep daarin te kennen, terwijl men wist dat de 
buurtgroep in de gebiedsvisie een andere strategie voorstelde teneinde 1 miljoen 
euro te besparen voor een kwalitatievere gebiedsontwikkeling. 

5. Twee percelen met daarin Natte Natuur Parel ‘de Oude Loop’ worden op 18 
januari tot proefgebied biobased woningbouw benoemd in de tweede ronde van 
de prijsvraag. De buurt daarentegen heeft het al sinds 17 juni 2021 gereserveerd 
voor natuur- behoud en ontwikkeling. Het betreft hier een reservering van 2.5 ha 
op de 82 ha bruto. 

6. De buurt heeft de gemeente op 9 december 2021 een alternatief gebied 
aangegeven, waarop de 2e fase van de prijsvraag gericht zou kunnen worden. 
Hierover leek aanvankelijk overeenstemming te zijn. Op 18 jan 2022 blijkt echter 
dat het gebied rond ‘de Oude Loop’ toch in de prijsvraag staat. 

7. Ondanks dat de buurtgroep gevraagd heeft eAeAnmaal per maand samen een 
‘Bouwteam meeting’ te hebben, is de startbijeenkomst pas de derde bijeenkomst 
in 8 maanden tijd. 

8. In de begeleidende Bijlages voor de deelnemers van de prijsvraag worden het 
Landschapskwalitieitsplan, het Actieplan Wonen Oirschot 2.0 en de SGE Visie 
Wonen wel vermeld maar, opmerkelijk genoeg, Gebiedsvisie de Kemmer niet. 

9. In de genoemde samenwerkende partijen worden PO Kalliste, Woonstichting 
Thuis, drie Ministeries, het Rijksvastgoedbedrijf en Staatsbosbeheer wel als 
partners genoemd, maar buurtgroep de Kemmer niet. Naar ons gevoel een 
gemiste kans om Nederland te laten zien, hoe vooruitstrevend participatie in 
Oirschot kan zijn (al of niet met het oog op de nieuwe Omgevingswet). 

10. In de selectiecommissie voor de prijsvraag, vinden we PO Kalliste wel aanwezig, 
maar geen representant van buurtgroep de Kemmer. Een gemiste kans om 
participatie van de omgeving mee te nemen.

11. In de jury van de prijsvraag zit gelukkig LOS Stadomland, maar missen we een 
representant van de buurtgroep. Dit zou de uitgelezen manier zijn  om aan te 
geven dat gemeente de omgevingsparticipatie serieus neemt. 

12. In de jury van de prijsvraag zien we een representant van Heijmans Vastgoed. Is 
dit al een voorschot op de latere Projectontwikkeling van het Kemmer gebied 
door deze grote firma? De ervaringen tot nu toe, leiden tot dit soort speculaties.

13. Gemeente geeft in het reglement voor de prijsvraag aan; in gesprek te gaan met 
de belanghebbenden over de participatie bij de planontwikkeling (blz 19.g). Deze 



alinea is in het hele document de enige verwijzing naar contact met de omgeving. 
Over samenwerking met de omgeving wordt met geen woord gerept. De 
participatiepogingen van de buurtgroep in het afgelopen jaar vinden we niet 
terug in de gemeentelijk stappen tot op heden.

14. In de vijf doelstellingen van deze prijsvraag vinden we wel ‘Verbinding van de 
bouwopgave met het bodem- en watersysteem en het omliggende landschap en het 
doordenken van het hele keten van biobased bouwen’, maar niet het menselijke 
aspect van verbinding met de bewoners in die omgeving. 

15. Gemeente geeft in de briefing voor de prijsvraag aan; ‘in gesprek te gaan met de 
belanghebbenden, over de participatie bij de planontwikkeling. Aandachtspunten 
die uit dit gesprek naar voren komen, kunnen in de eerste ronde van de prijsvraag 
worden gedeeld met de ontwerpteams’. Gezien de lijst van participatie gebreken 
en verbeterpunten, vragen wij als buurtgroep aan de gemeente om zo spoedig 
mogelijk een betere verbinding te bewerkstelligen, aangezien potentie3 le 
deelnemers aan de prijsvraag ons nu al contacteren. Zij willen kennelijk wel 
graag met de omgeving praten. Wij willen onze visie graag aan alle deelnemers 
ter beschikking stellen, zodat zij een gelijk kennisniveau hebben.

16. Gemeente geeft in de briefing voor de prijsvraag, aan dat zij de ambitie heeft, om 
woningen te ontwikkelen in een dorpse dichtheid van 20 woningen per hectare. 
Dit is fors hoger dan de gemiddeld 12 woningen per bebouwbare hectare 
(gemeten exclusief infra, bos en bestaande woningen), die de buurtgroep graag 
door wil laten rekenen om de SGE  Woondeal van 500 woningen onder te 
brengen in deze groene dorpsrand, op een manier die past bij de 
geï3nventariseerde kernkwaliteiten van het Kemmer gebied. Pogingen tot dialoog 
hierover en hulp bij doorrekeningen m.b.v. een planeconoom worden door de 
gemeente steeds afgewimpeld. Onze vragen over de onderbouwing van de 
gemeentelijke aantallen worden niet beantwoord.

17. Gemeente geeft in de briefing voor de prijsvraag aan, dat zij de ambitie heeft om 
400 woningen te ontwikkelen in het halve Kemmer Gebied (fase 1). 
Extrapolerend zou dat, op termijn, 800 woningen kunnen betekenen in de hele 
Kemmer. Dat is 500 hoger dan de buurt in haar Gebiedsvisie van 17 juni 2021 
aangaf, als wenselijke draagkracht voor het gebied. Ook is het nog altijd 300 
hoger, dan in de doorontwikkelde Gebiedsvisie van 11 januari 2022, waarin de 
Woondeal met SGE (500) als norm genomen wordt. Het is voor betrokkenen 
bijzonder pijnlijk, dat gemeente na eerdere discussie hierover in het LKP en AW 
2.0 , zonder overleg, deze hoge aantallen landelijk publiceert. 

18. Gemeente heeft in haar begrenzing van het halve Kemmer gebied (eerste fase) de 
pluimveehouder uitgesloten. Vanwege bestaande geur en fijnstof overlast en de 
aanstaande verdubbeling van de capaciteit van het bedrijf, is er de buurt veel aan 
gelegen om uitkoop van dit bedrijf bij Fase 1 te betrekken. De pluimveehouder 
geeft aan dat hij de gemeente, enige tijd geleden, een Ruimte voor Ruimte 
voorstel heeft gedaan en dat hij voor zichzelf een woning inbreiding zou willen 
doen op zijn perceel naast de scouting.  Het pluimveebedrijf geeft pro actief een 
opening voor ‘keukentafelgesprekken. Gemeente laat echter niets van zich horen.



Afgelopen vijf jaar heeft buurtgroep de Kemmer van de gemeente voornamelijk re-actief 
mogen participeren aan de ‘achterkant’ (LKP en AW), maar op 17 juni 2021 zaten we (na
een jaar pro-actief werk) met onze eigen gebiedsvisie eindelijk aan de ‘voorkant’. 
Vervolgens was er 7 maanden lang geen inhoudelijke dialoog met de portefeuillehouder 
en wordt onze input en aanwezigheid genegeerd waardoor we weer aan de ‘achterkant’ 
belanden bij het uitschrijven van de prijsvraag ‘een nieuwe bouwcultuur’. Wat ons betreft
wordt het ook tijd voor ‘een nieuwe bestuurscultuur’ maar dan wel met echte participatie.

In een ultieme poging vragen wij de fracties om ons te helpen met het mogelijk maken 
van daadwerkelijke participatie en vragen wij de portefeuillehouder, om onze eerdere 
vragen te beantwoorden tijdens de startbijeenkomst op 27 januari.

Met vriendelijke groet,  

Cees Ouwerkerk - Buurtgroep de Kemmer


