
‘Goed dat beleggers nu ook in dorpen investeren’
Voor forensengemeente Sint-Michielsgestel is een breed en divers woningaanbod erg belangrijk. Want een juiste verhouding in koop- en huur-

woningen geeft dynamiek en zorgt ervoor dat inwoners in hun eigen dorp blijven wonen. Om dit mogelijk te maken zoekt de gemeente de sa-

menwerking op met ontwikkelaars en beleggers. “Zeker als het gaat om het middenhuursegment valt er in onze gemeente nog veel te winnen.”

“In onze woonvisie staat het bouwen naar de behoefte van onze inwoners 

voorop”, vertelt Ed Mathijssen, wethouder ruimtelijke ordening. “Van 

oudsher kiezen de bewoners van onze dorpskernen het liefst voor koop-

woningen. Dat betekent dat we nu in verhouding weinig huurwoningen 

hebben. Vooral vanaf het middeldure segment.” En juist de vraag naar 

middenhuurwoningen en –appartementen neemt in heel Nederland toe. 

Ook in de gemeente Sint-Michielsgestel. Ed Mathijssen: “Natuurlijk willen 

we in alle woonwensen voorzien. Vooral in die van jongeren en ouderen. In 

alle dorpen lopen er gelukkig volop projecten met kansen om het aanbod 

uit te breiden.”

Organiseren van nabijheid
Voor het ontwikkelen en bouwen van vrijesectorhuurwoningen zoekt 

de gemeente nadrukkelijk de samenwerking op met ontwikkelaars en 

financiers. “Het plan van Hendriks Coppelmans op de plek van het oude 

zorgcentrum Berlerode in Berlicum is daarvan een mooi voorbeeld”, stelt 

Ed Mathijssen. “Zij zien kansen voor een appartementengebouw met 32 

middenhuurwoningen. Een welkome ontwikkeling binnen onze gemeente, 

op een belangrijke locatie in het centrum van het dorp. Winkels, zorg en 

culturele en sociale voorzieningen zijn letterlijk dichtbij. Het organiseren van 

nabijheid noemen we dat. Precies wat de iets oudere doelgroep zoekt. Dit 

plan past dan ook naadloos in onze woonvisie.” 

Investeren in dorpen
De belegger die Hendriks Coppelmans warm heeft gekregen voor het 

nieuwbouwplan in Berlicum, is een landelijk opererende institutionele 

belegger. Een goede zaak, vindt de wethouder. “De inbreng van beleg-

gers hebben we nodig om projecten van de grond te krijgen. Ik vind het 

een hartstikke goede ontwikkeling dat deze partijen nu ook in dorpen 

investeren, ook al is de verhuur in steden vaak gemakkelijker.” Wat ook 

meespeelt is het nieuwe bouwbeleid van de provincie. “De bovengrens 

van het aantal nieuwe woningen is losgelaten, zodat we meer lucht en 

ruimte hebben om écht naar behoefte te bouwen. En als het totaalplaatje 

klopt werken wij graag mee met particuliere marktpartijen, bijvoorbeeld 

met wijzigingen in het bestemmingsplan.”

Energieneutrale gemeente
Naast bouwen naar behoefte is oog voor duurzaamheid een van de 

belangrijkste ingrediënten die Ed Mathijssen meegeeft aan ontwikkelaars. 

“Een energieneutrale gemeente: dat is de ambitie die we binnen het 

nieuwe college uitrollen. Ontwikkelaars vragen we dan ook wat ze ons 

op dat vlak kunnen bieden. Dan denk ik aan duurzame transformatie van 

bestaande panden en gasloze en energiezuinige nieuwbouw. Nul-op-de-

meter is fijn, maar met energieneutraal zijn we al gelukkig. Als je iedereen 

goed meeneemt in die transitie, zowel investeerders, ontwikkelaars als 

onze inwoners, dan zie ik echt alleen maar voordelen.”   

Wethouder Ed Mathijssen: ‘In onze gemeente is veel behoefte aan 

middeldure huurwoningen. Wij juichen toe dat de markt daarop inspeelt 

en waar mogelijk helpen we mee.’


