Wethouder Frans van Zeeland: “Isidorushoeve: een heel mooi plan
dat naadloos aansluit op onze eigen visie.”

‘Schot in de roos voor starters en huurders
in onze gemeente’
Betaalbaar wonen in een fraaie woning op een prachtige locatie:

Woonbehoefte

het project Isidorushoeve in Beek en Donk bewijst dat het kan.

De gemeente Laarbeek is nu volop aan het brainstormen om uitbreidings

Hier komen 28 betaalbare BudgetRijwoningen® in de sociale

wijk De Beekse Akkers af te ronden. “Maar we kijken ook actief naar

koop en middeldure huur. Wij wisten met dit bouwplan de

bouwmogelijkheden en -projecten in andere wijken en dorpen”, vult

gemeente Laarbeek te overtuigen en haar inwoners te raken.

Frans van Zeeland aan. “In onze gemeente is nog steeds volop behoefte

Al snel na de eerste presentatie kon in De Beekse Akkers de

aan nieuwe woningen. Daarom hebben we Hendriks Coppelmans

schop in de grond.

gevraagd om ook voor andere locaties in Laarbeek een passende

Robert van Gendt (links) en Lodewijk Verleisdonk:
“De voordelen van BIM komen bij dit project goed van pas.”

oplossing te presenteren. Van levensloopbestendige woningen voor
Binnen uitbreidingswijk De Beekse Akkers in Beek en Donk zoekt de

senioren en starterswoningen, tot huurwoningen in het middensegment.

gemeente Laarbeek naar bouwplannen en initiatieven die elkaar

Er zijn genoeg mensen die staan te springen om mooie en betaalbare

versterken. “We streven naar een gevarieerde wijk, met woningen die

woningen. En wij zorgen er graag voor dat zij allemaal een fijne woonplek

aansluiten op de woonbehoefte van alle doelgroepen”, vertelt Frans van

krijgen in onze mooie gemeente.”

Zeeland, wethouder van de gemeente Laarbeek. “Een wijk met een
groen, open en dorps karakter, met ruimte voor sociale en middeldure
huurwoningen, koopwoningen voor starters, seniorenwoningen en
particuliere kavels. Bouwen naar behoefte dus, om maatwerk te leveren
voor onze inwoners.”

Oog voor beeldkwaliteit
Het kloppend hart van De Beekse Akkers is het Isidorusplein. “Aanvankelijk
was het idee om rondom dit mooie dorpsplein 27 appartementen in een
meerlaags gebouw te realiseren”, schetst Frans van Zeeland.
“Uit eigen onderzoek bleek dat dit niet paste bij de wensen van onze
inwoners en het beeld dat we voor deze locatie voor ogen hebben.
Daarom vroegen we enkele marktpartijen om advies. Hendriks Coppelmans presenteerde een heel mooi plan dat naadloos aansloot op onze
eigen visie: Isidorushoeve. Met een betere invulling dan we zelf bedacht
hadden. De architectonische stijl van de koop- en huurwoningen is geïnspireerd op de hoeves en boerderijen die hier in het verleden stonden. En dat



straalt af op de beeldkwaliteit van het Isidorusplein en de rest van de wijk.”

inrichting uitgewerkt in een 3D-model, inclusief de bestaande bomen en
toekomstige woningen”, legt Robert van Gendt uit. “Dat heeft niet alleen

Inspelen op nieuwe ontwikkelingen

voordelen voor ons, maar zeker ook voor de omwonenden. Zij zien in één

Al meteen na de eerste presentatie van Isidorushoeve was de belang

oogopslag hoe de woningen gesitueerd zijn. Ook zien ze waar de

stelling enorm. “Een schot in de roos voor starters in onze gemeente”,

bouwhekken en de toegangsweg voor het bouwverkeer komen.”

aldus Frans van Zeeland. “De eerste tien betaalbare starterswoningen

“Om het project in een vroeg stadium uit te leggen en vooral ook om te

waren in een mum van tijd verkocht. Omdat de vraag zo groot was,

luisteren naar de zorgen van omwonenden, hebben we veel informatie-

hebben we samen met Hendriks Coppelmans van de achttien geplande

avonden gehouden”, vult Lodewijk Verleisdonk aan. “We hebben hier nu

huurwoningen nog eens twaalf starterskoopwoningen gemaakt. Precies

eenmaal te maken met een bouwplan midden in een bestaande

wat we zoeken: een partner die snel kan schakelen, inspeelt op nieuwe

woonwijk. Dan is het erg belangrijk om mensen goed te informeren.

ontwikkelingen, en de lat hoog legt op beeld en kwaliteit. Hun Budget

Wat komen we precies doen? En hoe voorkomen we overlast?
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maat gemaakte dakelementen. Bovendien profiteren de bewoners na

Met een 3D-visualisatie kun je direct een hoop onrust en onzekerheid

oplevering van een hogere isolatiewaarde en een gezond en aangenaam

wegnemen.

binnenklimaat.
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