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Verduurzaming en vernieuwbouw van de woningvoorraad, 

energieneutraal wonen, meer betaalbare koopwoningen of juist 

middeldure huurwoningen; de woonbehoefte voor de komende 

jaren verschilt per gemeente. En daarmee ook de uitdagingen in 

de gemeentelijke woonvisie. Hendriks Coppelmans vertaalt die 

naar concrete oplossingen. 

“Om te toetsen of de woonvisie beantwoordt aan de wensen in de 

markt, voeren wij een behoefteanalyse uit”, vertelt directeur ontwikkeling 

René Beks. “Op basis daarvan ontwikkelen én bouwen wij de juiste 

huur- en koopwoningen. Ook als het gaat om het vlot trekken van grote 

gebiedsontwikkelingen. Neem Beekse Akkers in de gemeente Laarbeek 

waar wij in recordtijd betaalbare koop- en huurwoningen ontwikkelden. 

De inwoners krijgen de gewenste woning, terwijl de gemeente de 

grondexploitatie ingevuld krijgt. Maar we kijken ook breder, naar 

mogelijkheden van inbreidingslocaties en transformatie van bestaand 

vastgoed.”

Middeldure huurwoningen
Een landelijke tendens in de verschillende woonvisies is de toenemende 

vraag naar middeldure huurwoningen. “Niet voor niets bouwen wij dit 

soort huurwoningen in steeds meer gemeenten”, aldus René Beks. 

“Voor de risicodragende exploitatie werken we samen met beleggers. 

Veel gemeenten zien dit als een mooie kans. Terwijl veel corporaties 

geen mogelijkheden meer zien in dit segment, hebben wij dus het 

betaalbare alternatief in huis. Echt een uitkomst voor woningzoekenden 

die nu nog tussen wal en schip vallen.”

Koopwoningen naar wens
Ook in de koopsector is sprake van een trend. René Beks: “Kopers 

willen meer dan ooit dat hun specifieke woonwensen centraal staan.  

Met onze Wonen-naar-Wens®-werkwijze krijgen zij maximale inspraak 

en veel keuzevrijheid. Dit concept zetten we in voor een brede 

doel groep: van senioren en doorstromers tot starters. Zelfs in het 

duurdere segment verkochten we hiermee in crisistijd veel woningen op 

gemeentelijke kavels. Zo zorg je voor doorstroming op de woningmarkt. 

Een gezonde ontwikkeling.”

Nul-op-de-meterwoningen
“We zoeken actief de samenwerking op met gemeenten die duurzaam-

heid centraal stellen. Waarom? Omdat onze klanten steeds meer oog 

hebben voor de woonlasten”, legt René Beks uit. “Dat maakt nieuw-

bouw interessanter vanwege de lagere onderhouds- en energielasten. 

Daarnaast mag je bij nieuwbouw 9.000 euro meer lenen voor een 

hypotheek. En bij een nul-op-de-meterwoning is dat zelfs 25.000 euro. 

Bovendien is de rentestand nu zo laag dat kopers de nul-op-de-meter-

investering snel terugverdienen.”  

‘Op zoek naar 
vernieuwende 
concepten’
“Onze woonvisie – getiteld ‘Mooi wonen in Meierijstad’ –  

voorziet de komende 10 jaar in 660 nieuwe woningen in 

onze gemeente, waarvan 150 huurwoningen. Passend 

wonen voor kwetsbare groepen; dat is een van de 

speerpunten. Daarnaast gaat veel aandacht uit naar het 

verduurzamen en levensloopbestendig maken van de 

woningvoorraad. We zoeken nadrukkelijk naar vernieu-

wende concepten en dagen marktpartijen daarin graag uit.  

Wij zetten de kaders uit; de creativiteit en het ondernemer-

schap halen we uit de markt.”

Jan van Burgsteden, wethouder gemeente Sint-Oedenrode

‘Energieneutraal 
wonen als pijler’
“Wij zien in onze stad Tilburg de vraag naar betaalbare 

woningen toenemen. Bovendien wordt de leefomgeving steeds 

belangrijker. Welke woningen je neerzet is van inferieur belang; 

het gaat erom voor wie je een buurt creëert. Marktpartijen zoals 

Hendriks Coppelmans denken al veel langer zo, daarom gaan 

we als gemeente steeds vaker de dialoog met hen aan. Ook 

over energieneutraal wonen, een van onze pijlers. Voor de 

provincie zijn uitdagende doelen gesteld, en Tilburg wil een 

voortrekkersrol vervullen. De komende vijf jaar maken we een 

flinke slag met de vernieuwbouw van honderden woningen.”

Berend de Vries, wethouder gemeente Tilburg

‘Woonvisie 
gemeenten  
vertalen naar  
uitgekiende  
woonoplossingen’




