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Proloog

Het valt niet mee om te bestuderen wat het beleid in Nederland gaat worden ten aanzien van de
Omgevingswet die in 2021 ingevoerd gaat worden. De visies van de overheid, provincies en
gemeenten met betrekking tot deze wet zijn niet eenduidig en nog volop in ontwikkeling, of nog niet
bekend. Daarbij komen inzichten (bijvoorbeeld van Floris Alkemade) die inspirerend zijn, maar, naar
ons weten, nergens verheven zijn tot beleid.
Daarnaast lopen we op tegen belangrijke ontwikkelingen zoals de overgang naar een circulaire
economie, de energietransitie, klimaatadaptatie, PFAS- en stikstofproblematiek. Verder zijn de
mogelijkheden op de ontoereikende en overspannen woningmarkt voor starters en een groeiend
aantal eenpersoonshuishoudens sterk beperkt. De woningvoorraad sluit niet goed aan op de
behoefte.
Ook hebben we te maken met de ‘wet van Moore’, inmiddels More van Moore 1, die aangeeft dat de
snelheid van technologische capaciteitsverbetering minimaal een factor 2 per jaar bedraagt, hetgeen
resulteert in een steeds sneller veranderende technische ontwikkelingen die grote maatschappelijke
gevolgen hebben, denk hierbij bijvoorbeeld aan de consequenties van het invoeren van 5G.
In het kader van bovenstaande uitdagingen ervaren we het als een gemis dat Meierijstad niet beschikt
over een integrale beleidsvisie die uitkijkt naar bijvoorbeeld het jaar 2050. Wel is in alle gevallen
duidelijk dat participatie van de burger in zijn leefgebied onvoorwaardelijk gaat worden.
In dat kader hebben we de in 2021 in te voeren Omgevingswet aangegrepen om te kunnen
participeren in de ontwikkeling van onze leefomgeving.

1

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_van_Moore

Gebiedsvisie KCR – 19 februari 2020

5

1
1.1

Inleiding
Ons proces in de vorm van een piramide

Zoals Maslow indertijd een behoeftepiramide schetste, waarin universele menselijke behoeften
ingeschaald worden op basis van prioriteit, zo geven we het proces, dat we hebben doorlopen, weer.
Het geeft in één oogopslag weer welke stappen we doorlopen hebben, waar we mee begonnen zijn
(feitenonderzoek) tot waar we als laatste aan gewerkt hebben (visie statement).

1.2

Beleidsthema’s gebiedsvisie KCR

Ons onderzoek heeft zich, vanwege de omvang van het werk, vooral gericht op de thema’s die voor
ons gebied het belangrijkst zijn: Landschap, Cultuurhistorie, Bedrijven, Wonen/Welzijn,
Toerisme/Recreatie, Mobiliteit, Water en Natuur. De gemeente heeft ons geïnformeerd over het ‘Rad
van Meierijstad’. Hierin zijn alle beleidsthema’s inzake mens, milieu en economie opgenomen:
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We hebben in ons onderzoek geconstateerd dat bijna alle elementen van bovenstaand rad ook
vertegenwoordigd zijn in ons onderzoek. Om een goede symbiose tussen de gemeentelijke aanpak en
ons onderzoek te bevorderen, hebben we onze algemene visie en conclusie gerapporteerd in termen
van ‘het rad’. De belangrijkste bevindingen per ‘spaak’ worden benoemd, dit om een goede integratie
van onze informatie in de gemeentelijke omgevingsvisie mogelijk te maken.

1.3

Leeswijzer

De gebiedsvisie met onderliggende documenten bestaat uit drie delen:
Deel 1: Gebiedsvisie Kinderbos-Cathalijne-Rijsingen
Onze visie op het KCR-gebied is in hoofdstuk 2 ‘Gebiedsvisie KCR’ kort neergezet volgens de
beleidsthema’s uit het rad. In hoofdstuk 3 worden deze onderwerpen verder toegelicht.
Deel 2: Verantwoording en draagvlak
Dit deel beschrijft de aanleiding om te komen tot een gebiedsvisie (hoofdstuk 4) en het proces dat we
hebben doorlopen (hoofdstuk 5). De gevolgde methode voor het onderzoek is verwoord in
hoofdstuk 6. De participatie door bewoners, grondeigenaren, bedrijven en instanties is beschreven in
hoofdstuk 7.
Deel 3: Feitenonderzoek en analyse
Dit deel bevat het feitenonderzoek met analyse en conclusies per thema (hoofdstuk 8) en de
geïnventariseerde gegevens tijdens het participatieproces (hoofdstuk 7). Deel 3 kan als naslagwerk
dienen.
Verder zijn onderliggende onderzoeken en documenten opgenomen in de bijlagen.
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2

Statement KCR-gebiedsvisie

Hieronder is kernachtig neergezet welke ontwikkelingsrichting we zien voor het KCR-gebied:
Woonaanbod en kwaliteit
We bouwen en wonen binnen het huidige stedelijk gebied met een woningvoorraad die bestaat uit
flexibele woningen die met aandacht voor sociale cohesie gebouwd zijn.
Mobiliteit
Gebrek aan openbaar vervoermogelijkheden is deels gecompenseerd door burgerinitiatieven en ‘rent
en share activiteiten’.
Voorzieningen
Het buurthuis gecombineerd met bewonersinitiatieven en de opmars van thuiswinkelen heeft de
noodzaak tot het bouwen van voorzieningen doen afnemen.
Veilige leefomgeving
Het gebied wordt als veilig ervaren door de toename van de sociale cohesie: men wordt gekend en
herkend.
Gezonde leefomgeving
Bestrijdingsmiddelen zijn slechts toegestaan als die milieuvriendelijk zijn, auto’s worden voornamelijk
elektrisch aangedreven, bewoners zijn gewend om milieuvriendelijk te acteren met betrekking tot huis,
tuin en wijk.
Erfgoed en cultuurhistorie
De geschiedenis en de waarde van het KCR-gebied en omgeving is bekend en wordt herkend; het
unieke heideontginningslandschap is ingezet om dit in de toekomst te waarborgen. De monumentale
Hoeve Arbeidslust is behouden en opgeknapt tot een economisch gezonde, coöperatieve stadsboerderij in combinatie met beperkte ontwikkeling met zorg- en recreatiefuncties.
Welvaart en welbevinden
Het KCR-gebied heeft de energietransitie en de klimaataanpassingen gecombineerd met acties die
gericht waren op leefbaarheid. Door onder andere eigen initiatieven in samenwerking met gemeente
en woningcorporatie, is de wijk vernieuwd en heringericht met aandacht voor alle leeftijdscategorieën
en inkomensgroepen.
Omgevingskwaliteit
De omgevingskwaliteit wordt bepaald door de optelsom van alle andere spaken in het ‘Rad van
Meierijstad’. Omgevingskwaliteit neemt toe door de verbeterde kwaliteit en/of vitaliteit van landschap,
cultuurhistorie, bedrijvigheid, wonen/welzijn, toerisme/recreatie, mobiliteit, water en natuur.
Klimaatadaptatie
Nemen van het initiatief, zowel door overheden (met burgerparticipatie) als door particulieren (met
overheidsparticipatie), waarbij de overheden in alle gevallen de cruciale spelers zijn als regisseurs van
samenhangend ruimtelijk beleid. Dit kan gaan van: aanplant van bomen, waterdoorlatende bestrating,
ontkoppeling van hemelwater, aanleggen van sloten en wadi’s, tot ontharden van tuinen, opvang van
regenwater, aanleg van geveltuintjes, adopteren van plantsoentjes enz.
Natuur en biodiversiteit
Behouden en versterken van de historische ontginningsstructuur van het gebied en de daarbinnen
aanwezige natuurwaarden.
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Bodem en water
In stand houden van de natuurlijke bodemstructuur in het buitengebied, zodat de aanwezige flora en
fauna en de natuurlijke waterafvoer behouden blijft en (deels) weer zichtbaar wordt gemaakt.
Emissie en energie
Verminderen van de uitstoot van schadelijke stoffen en opwekken van milieuvriendelijke energie.
Overheden moeten hiervoor beleidsmaatregelen treffen en voorzien in regelgeving. Ook op particulierniveau zijn er mogelijkheden om van duurzame energie gebruik te maken. Bijvoorbeeld: kiezen voor
een groene energieleverancier, plaatsen van zonnepanelen op de eigen woning of in coöperatief
verband deelnemen aan het gezamenlijk opwekken van energie.
Toerisme en recreatie
Naast het onderhouden van de bestaande recreatief-toeristische voorzieningen kan aan de
oorspronkelijke vegetatie binnen het gebied meer ruimte worden gegeven, het Dommeldal
toegankelijker gemaakt worden en een publiekstrekker worden ontwikkeld die aansluit bij de
karakteristiek van dit voormalig heidegebied.
Landbouw
Toewerken naar een vorm van landbouw die aansluit bij de mogelijkheden die de natuurlijke omgeving
biedt en bijdraagt aan de instandhouding hiervan.
Bedrijvigheid
Ruimte geven aan bedrijven die zich op kringloopproductie richten en zich inzetten ‘afval’ en
verspilling te voorkomen door naar de hele levenscyclus van hun producten te kijken, zodat
grondstoffen opnieuw ingezet kunnen worden.
Vestigingsklimaat
Recreatie, zorg, land-, bos- en tuinbouw zijn kenmerkend voor het gebied.
Plaats bieden aan bij de karakteristiek van het gebied passende, bedrijven waarbinnen de
productieprocessen met respect voor de omgeving plaatsvinden en die, zo mogelijk, ook voor
recreanten/toeristen te zien zijn (tijdens open dagen, demonstraties of (beperkte) permanente
toegankelijkheid).
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Kaartbeeld
Dit levert dit kaartbeeld op voor de toekomst PM
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3

Beschrijving gebiedsvisie Kinderbos-Cathalijne-Rijsingen

Welvaart en welbevinden
Het KCR-gebied bestaat uit de woonwijken Kinderbos, Cathalijne en de Buurtschap Rijsingen. In de
beide wijken wonen in totaal 1.240 mensen; in het buitengebied Rijsingen/Schijndelse Heide zijn dat
280 mensen. Van hen zijn respectievelijk 205 en 60 (= 265 ofwel 20,64%) personen 65 jaar of ouder.
Kinderbos en Cathalijne tellen samen 535 huishoudens; 155 hiervan zijn eenpersoonshuishoudens
(28,97%). Voor het buitengebied gaat het om 110 huishoudens waaronder 20 eenpersoonshuishoudens (18,18%).
Van de bevolking in het KCR-gebied zijn 1.050 personen ouder dan 15 en jonger dan 65 jaar. Zij
hebben dus de ‘werkzame leeftijd’. Van hen neemt een substantieel deel (tijdelijk) niet actief deel aan
het arbeidsproces, hetzij omdat ze sociale bijstand ontvangen, (tijdelijk) arbeidsongeschikt of werkloos
zijn. Voor Kinderbos en Cathalijne gaat het om 120 personen (13,95%); voor Rijsingen/Schijndelse
Heide betreft het 20 mensen (10.53%). In totaal dus: 140 personen ofwel 13,33%.
Tussen deze aantallen en percentages bestaat een zekere overlap. Dit neemt echter niet weg dat een
groot aantal mensen in een kwetsbare positie verkeert. Maatschappelijk isolement en vereenzaming
zal onder deze mensen aanzienlijk vaker voorkomen dan bij andere bewoners in het KCR-gebied.
Onder hen zal vaker sprake zijn van een chronisch gebrek aan voldoende financiële middelen. Ook
zullen er onder hen meer mensen zijn die hinder ondervinden van een lichamelijk gebrek of slechte
gezondheid. Het is duidelijk dat het algemeen welbevinden bij hen in het algemeen aanmerkelijk lager
ligt dan het geval is bij andere bewoners in hun wijk of buurtschap. Het gegeven dat in hun directe
leefomgeving geen enkele voorziening aanwezig is, draagt hier nog eens extra toe bij. De achteruitgang in de pensioenvoorzieningen en de stijgende kosten van levensonderhoud maken deze groep
nog kwetsbaarder.
Tijdens de participatieavonden werd gewezen op het gebrek aan sociale cohesie in de wijken
Kinderbos en Cathalijne en werd een warm pleidooi gevoerd voor het realiseren van plekken in de wijk
waar mensen samen kunnen komen. Zulke voorzieningen werden noodzakelijk geacht om vereenzaming en maatschappelijk isolement tegen te gaan: dan hebben bewoners de mogelijkheid elkaar te
ontmoeten en te leren kennen. Tijdens de participatieavonden waren veel deelnemers van oordeel dat
de voorzieningen in de wijk Kienehoef, zowel in sociaal als in fysiek opzicht, op een te grote afstand
liggen: men kent de mensen in de Kienehoef niet of veel minder goed en de afstand ten opzichte van
de eigen wijk is voor ouderen en minder validen te groot.
Initiatieven om als wijk vereenzaming en isolement te voorkomen, dienen gestimuleerd en
gefaciliteerd te worden. Te denken valt aan: het creëren van een auto-pool, het realiseren van een
gemeenschapshuis, het opzetten van een buurtwacht, zorg dragen voor groen-onderhoud, enz. Uit de
respons van de participatieavonden kwam duidelijk naar voren dat de gemiddelde wijkbewoner wat
meer sociale contactmogelijkheden erg belangrijk vindt. Men weet niet goed hoe dit geëntameerd kan
worden. Een koffiekamer en wat nieuwe sociale initiatieven zouden een goede aanzet zijn tot
concretisering.
Woonaanbod en kwaliteit, bouwen
In het KCR-gebied is in de jaren 70 - een periode van economische stagnatie - het plan ‘KienehoefWest’ gerealiseerd: de wijk Kinderbos-Cathalijne. De economische situatie heeft ertoe geleid dat het
oorspronkelijke bouwplan is versoberd. De wijk is wel redelijk ruim van opzet vergeleken met de
huidige manier van bouwen; op diverse plaatsen zijn groenvoorzieningen.
Zoals in heel Sint-Oedenrode neemt ook in de wijk Kinderbos-Cathalijne de vergrijzing en het aantal
eenpersoonshuishoudens toe. Dit leidt tot een geleidelijke verandering van woonwensen: ouderen en
Gebiedsvisie KCR – 19 februari 2020
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alleenstaanden hebben immers andere wensen op het gebied van huisvesting dan bijvoorbeeld jonge
gezinnen. Het is gewenst in samenspraak met de bewoners - op basis van de bij hen levende
woonwensen - een plan op te stellen voor een grootschalige, fasegewijze herinrichting van de wijk via
renovatie en (ver-)nieuwbouw (multiflex woningen). Dit sluit aan bij de plannen van respectievelijk de
gemeente (Woonvisie, 2018) en woningbouwcorporatie Woonmeij (Koersplan, 2018).
Gemeente Meierijstad heeft in haar Woonvisie uitdrukkelijk aangegeven prioriteit te geven aan
inbreidingsplannen boven uitbreidingsplannen. Dat is in lijn met de door de provincie uitgebrachte nota
De kwaliteit van Brabant - Visie op de Brabantse leefomgeving (2018). Hierin wil de provincie het nog
beschikbare Brabantse buitengebied beschermen en versterken.
Gelet op de recreatief-toeristische kwaliteit van het KCR-gebied is daar geen ruimte voor realisering
van de grootschalige woningbouwambities van de gemeente en van Woonmeij. Als bouwen binnen
onze wijk overwogen wordt, wijzen we op het gebied Kinderbos Noord, waar al een goedgekeurd
bestemmingsplan voor geldt, hetgeen nog niet gerealiseerd is vanwege de economische crisis.
We verwachten dat met inbreiding, het invullen van beschikbare bestemmingsplannen en het
transformeren/flexibiliseren van de bestaande, niet geschikte woningen, de veranderende
woonbehoefte voor een groot deel kan worden ingevuld. Dit vraagt om nieuwe, creatieve,
economische dragers, zodat het voor eigenaren mogelijk wordt gemaakt om hun grote vrijstaande
woning te hervormen naar gesplitste, kleinere woningen.
Voor zover de woonbehoefte niet geheel in bestaand stedelijk gebied kan worden ingevuld moet een
goede afweging plaatsvinden van de diverse waarden van potentiële ontwikkellocaties. In het kader
van duurzame verstedelijking moeten daarbij natuur, cultuurhistorie en landschap worden beschouwd.
In het gebied rond de Hoeve Arbeidslust, tussen de Ollandseweg en camping de Kienhoef, gaat
woningbouwontwikkeling ten koste van de bijzondere cultuurhistorie, natuurwaarden, het landschap
en de doelen op het gebied van recreatie/toerisme. Zo bezien zijn andere locaties nabij de kern van
Sint-Oedenrode beter geschikt.
Door een grondbank in te richten kunnen ontwikkelende partijen (Woonmeij, ontwikkelaars, eigenaren)
een mogelijke ontwikkellocatie in een kwetsbare omgeving ruilen voor een beter geschikte plek.
In de afgelopen decennia is de bebouwing aan weerszijden van de Ollandseweg - vanaf Kinderbos tot
de grens van Olland - steeds verder toegenomen. Dat geldt ook voor de Bobbenagelseweg en de
Zwembadweg vanaf Streekpark Kienehoef tot Schootsedijk en eveneens voor het hele gebied
Schijndelse Heide. Deze verdichting ontneemt het zicht op het achterliggende open gebied van
Dommeldal en Schijndelse Heide. Omwille van het behoud van de landschappelijke kwaliteit van het
KCR-gebied, dient dit proces van sluipende verdichting te worden gereguleerd, of - beter nog - te
worden gestopt.
Erfgoed en cultuurhistorie
Het gebied Kinderbos en Cathalijne was van oorsprong ‘woeste grond’ en maakte toen deel uit van de
uitgestrekte Schijndelse Heide met nauwelijks enige bewoning. Karakteristiek in het huidige landschap
is de paden- en lanenstructuur, die tot stand kwam bij de ontginning van deze heide in de loop van
twee eeuwen (van eind 18e eeuw tot halverwege de 20e eeuw). Omdat deze ontwikkelingsgeschiedenis bij velen niet bekend is, wordt het nog aanwezige landschappelijk schoon (een
ontginningslandschap in combinatie met een coulissen-landschap) vaak niet op waarde geschat.
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Het gebied Rijsingen heeft een historie en cultuur die teruggaat tot 1300. Hier is sprake van
eeuwenoude bewoning in verschillende vormen (slotjes en boerderijen). A.C. Brock schreef in 1832
over de Hoeve Arbeidslust van de heer Jacob Kien: “Wegens de fraaie en regelmatigen aanleg dezer
gronden, de schoone mastbosschen, regte dreeven en slingerpaden, verdient deze hoeve een
bijzondere opmerkzaamheid.”
Het gebied is historisch gesproken een belangrijk onderdeel van de geschiedenis van SintOedenrode. Onderdelen van dit 18e-eeuwse landgoed zijn tot op de dag van vandaag bewaard
gebleven. Het Heerschapshuis, verbonden met de pachterswoning, stamt uit de tijd van de ontginning
van de heikampen van ‘Arbeidslust’ door Jacob Kien (van 1763 tot 1775 stadhouder van Peelland),
naamgever aan de wijk Kienehoef.
De bestaande bebouwing vormt samen met het restant van het oorspronkelijke landgoed het
‘Complex Kienehoef’. Het ‘Complex Kinderbos’ is door de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE)
aangemerkt als rijksmonument. De bouwwerken in hun onderlinge samenhang en binnen de
landschappelijke context waarvan zij deel uitmaken en functioneel waren, moeten als een geheel
worden gezien. Het oorspronkelijke ontginningspatroon is nog in het omringende landschap te
herkennen. Ook de ontsluitingslaan vanaf de Ollandseweg is nog aanwezig met de in 1939
aangeplante linden, die de oorspronkelijke eikenbomen hebben vervangen. Van de 20e-eeuwse
fruitboomgaard is nog slechts een klein perceel behouden dat ten westen van de hoeve ligt.
Het geheel heeft extra ensemblewaarde vanwege de samenhang met het omringende jonge
ontginningslandschap en de ontsluitingslaan. Het is een zeldzaam voorbeeld van een ontginningshoeve met jachthuis in een jong ontginningslandschap. Het complex is daarmee van algemeen
belang. Alle reden dus voor het bestuur om uiterst zorgvuldig met dit complex om te gaan c.q.
aantasting van de bijzondere karakteristieken ervan te voorkomen.
De monumentale Hoeve Arbeidslust is echter niet meer bewoond en wordt al enkele jaren niet
onderhouden. De erfgenamen hebben een overeenkomst met een projectontwikkelaar, die nadenkt
over mogelijke nieuwe functies in het gebied. Het centrale Heerschapshuis van het voormalig
landgoed en het daaraan gekoppelde ontginningslandschap dreigen verloren te gaan.
Het is duidelijk dat het huis en de andere monumentale gebouwen niet zijn op te knappen en te
behouden zonder een financiële impuls. Het is de vraag welke functies de gebouwen en gronden
kunnen krijgen en welke economische dragers kunnen worden gevonden. Een mogelijkheid is de
monumentale Hoeve Arbeidslust om te vormen tot een economisch gezonde coöperatieve stadsboerderij, in combinatie met beperkte ontwikkeling van passende bebouwing, bijvoorbeeld met zorgen horeca-/recreatiefuncties.
Verfraaiing van het landschap door nieuwe aanplant en het gebruik maken van kansen die
waterafvoersystemen bieden, kunnen aangegrepen worden om de recreatieve functies te versterken.
Er moet gewaakt worden voor verdere verstedelijking, indachtig de provinciale inzichten van
‘Brabantstad 2050’.
Voorzieningen
De wijken Kinderbos en Cathalijne hebben geen eigen voorzieningen, zoals een school, supermarkt of
buurthuis. Wel zijn er diverse dag- en verblijfsrecreatievoorzieningen, zoals het park, De Helden van
Kien en een kinderboerderij. De afwezigheid van overige voorzieningen ligt in de economische crisis
tijdens de realisatie van deze wijken. Het ontbreken van voorzieningen draagt bij aan het risico op
vereenzaming en het isolement van ouderen, gehandicapten, (tijdelijk) werklozen en
arbeidsongeschikten.
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De wijk Kienehoef heeft wel scholen en winkels en wordt nog steeds beschouwd als de
voorzieningenlocatie waar ook de bewoners van het KCR-gebied van worden verondersteld gebruik te
maken. De voorzieningen in de wijk Kienehoef liggen voor veel bewoners van het KCR-gebied - vooral
voor ouderen en gehandicapten - op te grote afstand. Daarnaast geldt dat eenzaamheid en sociaal
isolement niet wordt doorbroken door een op te grote afstand van de eigen woning gelegen
ontmoetingsplaats. Hiervoor is het juist nodig mensen te leren kennen in je directe omgeving met wie
je regelmatig een praatje kunt maken.
Er is behoefte aan een ‘praathuis’ (omvang: grote huiskamer) in het KCR-gebied. Dat hoeft geen dure
of groots opgezette voorziening te zijn. Het faciliteren van een bewonersinitiatief om een dergelijk
‘praathuis’ te realiseren in de vorm van grond, materialen en de eerste exploitatiekosten kan al
voldoende zijn.
In verband hiermee verdient het de aanbeveling in de wijk Kinderbos-Cathalijne een voorziening te
creëren waar de inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Een dergelijke voorziening kan belangrijk
bijdragen aan het algemeen welzijn en de sociale cohesie in de wijk. Het gevoel van veiligheid en van
gedeelde verantwoordelijkheid voor de gezamenlijke leefruimte zullen er aanmerkelijk door worden
versterkt.
Veilige leefomgeving
Uit wat het CBS biedt aan gegevens over diefstal, inbraak en criminaliteit kan worden opgemaakt, dat
zowel de wijken Kinderbos en Cathalijne, als het buitengebied, als relatief ‘veilig’ kunnen worden
aangemerkt. Dit strookt met het - louter op persoonlijke waarnemingen gebaseerde ‘gegeven’ - dat de
politie in het gebied slechts incidenteel zichtbaar aanwezig is.
Veiligheid is echter een gevoel, dat niet alleen bepaald wordt door cijfers over diefstal of andere
vormen van criminaliteit. Veiligheid is veel meer afhankelijk van ‘weten’ dat je niet alleen staat, maar
dat je op de mensen in je buurt een beroep kunt doen. ‘Weten’ dat de buurt ook op jouw persoonlijk
welzijn en op je bezit een oogje in het zeil houdt. Veiligheid heeft ook te maken met een schone en
opgeruimde straat en wijk met herstel van beschadigingen of vernielingen aan straatmeubilair, met
voldoende en goed onderhouden plantsoenen met voldoende groen, maar zonder ‘enge’ bosjes of te
ver doorgeschoten struiken.
Veiligheid heeft ook te maken met: gezien worden door (relatieve) vreemden: fietsers, medeweggebruikers, winkelend publiek, die je de tijd en de ruimte geven de straat over te steken, of in je
eigen tempo boodschappen te doen.
Wat de algemene veiligheid betreft kan voor het KCR-gebied een inschatting worden gemaakt aan de
hand van het ‘Risicoprofiel 2018’. Wat betreft het soort calamiteiten die zich in het KCR-gebied
zouden kunnen voordoen, valt te denken aan: de uitbraak van een natuurbrand, bijvoorbeeld in het
Dommeldal of in de omgeving van camping ‘Kienehoef’, aan een grote brand in een complex met een
publieksfunctie, zoals bijv. de ‘Helden van Kien’, wateroverlast in het laag gelegen deel van de wijk
Kinderbos, langdurige verstoring in de energie- of drinkwatervoorziening, in de lozing van het
huishoudelijk afvalwater en langdurige uitval van telefoon- en dataverkeer, en de mogelijkheid van een
luchtvaartincident vanwege de relatieve nabijheid van vliegveld Eindhoven en vliegbasis Volkel. Het is
de verantwoordelijkheid van de gemeentelijke overheid hiervoor jaarlijks inschattingen te (laten)
maken.
Voor een belangrijk deel kan en moet veiligheid door en vanuit de buurt tot stand komen, omdat het
vooral gaat om ‘kennen en gekend worden’. Maar hier zijn ook voorzieningen, faciliteiten en middelen
voor nodig die vanuit de ‘grote gemeenschap’ - de gemeente Meierijstad - moeten worden aangeleverd (zie: ‘Integrale visie openbare ruimte, IVOR). Te denken valt aan: het snel en adequaat
reageren op meldingen van burgers. Nu kan dat digitaal, maar blijft terugkoppeling (veelal) uit en laat
herstel, onderhoud en dergelijke vaak (heel) lang op zich wachten.
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Daarnaast ook aan het (actief) beschikbaar stellen van middelen en faciliteiten voor wat de buurt in
eigen beheer kan uitvoeren. Dat kweekt een gevoel van ‘eigenaarschap’ en saamhorigheid.
Gezonde leefomgeving
Kinderbos en Cathalijne grenzen aan het buitengebied. Buurtschap Rijsingen ligt middenin het
buitengebied. De natuur ligt in die zin letterlijk ‘om de hoek’. De landelijke wandelwegen nodigen uit tot
het betreden van het natuurgebied waar veelvuldig gebruik van wordt gemaakt. De sportfaciliteiten zijn
zeer nabij en geven uitstekende mogelijkheden tot gezonde ontspanning.
Er zijn in/nabij het gebied geen snelwegen, grote industriële of intensieve veeteeltbedrijven of andere
bronnen van luchtverontreiniging of lawaai. In het algemeen kan gesteld worden dat er geen grote
gezondheidsrisico’s zijn in de fysieke leefomgeving van het KCR-gebied.
Vestigingsklimaat
Er moet beleid ontwikkeld worden dat afgestemd is op de identiteit van het gebied. Bedrijven en
voorzieningen moeten passen bij de al aanwezige bedrijven en de gewenste ontwikkeling in het
gebied, zoals de versterking van recreatie en toerisme.
Bedrijven die min of meer aansluiten bij de geadviseerde identiteit hebben een relatie tot boom- of
bloementeelt, kleinschalige natuur-inclusieve landbouw, houtbewerking, zorgvoorziening,
toerisme/recreatie en dergelijke. De vestiging van industriële bedrijven en/of stedelijke ontwikkeling
zijn niet passend in dit gebied en doen het landschap, natuurwaarden en cultuurhistorie al snel geweld
aan.
Bedrijvigheid
In het gebied of in de onmiddellijke nabijheid ervan zijn diverse bedrijven die - in meerdere of mindere
mate - bij de landschappelijk kwaliteit aansluiten en overwegend gericht zijn op recreatie en zorg.
Allereerst is dat natuurlijk ‘Recreatiepark Kienehoef’ met de ‘Helden van Kien’, de campings
‘Kienehoef’ en ‘Donkershoeve’, en de B&B’s ‘de Bimdhoeve’ en ‘het Steenuiltje’. We zien ook steeds
meer zorgondernemingen in ons gebied, te noemen zijn ‘Dommelhoeve’ en ‘Zorgokee’.
Daarnaast is er een aantal bedrijven dat eveneens goed bij de gebiedskwaliteit aansluit, zoals de
boomkwekerijen Klaasen, Van den Hurk en Van den Berk, bloemkwekerij Schepens, en de
houtbedrijven Van Aarle en Smetsers en Van Liempd Circulaire Sloopbedrijven. Al met al heeft de
natuur in het gebied meer ruimte gekregen. Op de gronden in het bezit van de Maatschappij van
Welstand en Brabants Landschap vindt extensieve beweiding plaats van vleesrunderen (Lakenvelder
en Limousin). Op de percelen behorend bij de Hoeve Arbeidslust is sprake van akkerrandenbeheer en
wordt een bijzonder heideontginningslandschap in ere gehouden.
De bestaande bedrijven passen in het gebied en hebben er direct binding mee. Er is zeker plaats voor
meer (kleinschalige) recreatiebedrijven, boomteelt op geschikte plaatsen en enige groei van de
houtbedrijven. Deze bedrijvigheid kan mogelijk ontwikkeld worden in/nabij voormalige agrarische
bebouwing in het kader van Ruimte voor Ruimte.
Recreatie en toerisme
Het KCR-gebied is één van de weinige, nog resterende heideontginningslandschappen in de regio.
Het is daarom van groot belang dit ook te erkennen als een heel belangrijke karakteristiek van dit
gebied. Het gebied heeft geen specifieke benaming en ligt ingeklemd tussen de Scheeken en de
Vlagheide. Voor de herkenbaarheid en het verkrijgen van een onderscheidende identiteit moet een
aansprekend narratief worden ontwikkeld en moet het onder een eigen naam gekend worden:
Streekpark Kienehoef.
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Om het KCR-gebied voor recreanten en toeristen aantrekkelijk te houden is het allereerst noodzakelijk
te zorgen voor geregeld onderhoud van de bestaande voorzieningen, zoals wegen, paden, bewegwijzering en route-aanduidingen en er zorg voor te dragen dat de informatie op wegwijzers en
dergelijke aansluit bij de actuele situatie. Werkzaamheden, zoals het onderhoud van paden,
voorzieningen, bewegwijzering en dergelijke, zouden voor alle recreatief-toeristische gebieden die
gemeentelijk eigendom zijn in een jaarplanning kunnen worden opgenomen.
Zorgvuldig onderhoud draagt er immers in belangrijke mate toe bij, dat het bestaande aantal
recreanten en toeristen - de bewoners van het gebied en de gasten van de B&B’s en de campings min of meer op peil blijft. Gemeente Meierijstad wil zich immers ook uitdrukkelijk als recreatieftoeristische gemeente presenteren (‘Visie recreatie en toerisme Meierijstad’, nov. 2018).
Het versterken van de bestaande kwaliteit kan een volgende stap zijn. Bijvoorbeeld door meer ruimte
te bieden aan de oorspronkelijke vegetatie. Dat zou kunnen gebeuren langs de zandpaden en door
verbreding van akkerranden.
Verder zou vooral het Dommeldal meer ontsloten kunnen worden, waarbij de Dommel toegankelijker
wordt en water en landschap beter worden beleefd door wandelaars en toeristen. Dat zou kunnen
gebeuren door oude landbouwpaadjes in ere te herstellen en - waar mogelijk - met elkaar te
verbinden.
Om de aantrekkelijkheid van het gebied een echt stevige impuls te geven is meer nodig. Met name
moet hierbij worden gedacht aan een toeristische publiekstrekker die aansluit bij de historie van het
gebied en bij wat er aan authentieke landschapselementen bewaard is gebleven - waar bezoekers
actief bezig kunnen zijn en iets van het agrarisch verleden van deze streek kunnen ervaren. Dat zou
kunnen leiden tot meer dagrecreanten en een groter aantal verblijfstoeristen. Er zou overwogen
kunnen worden de Hoeve Arbeidslust in die richting te ontwikkelen. Zo’n publiekstrekker zou nog
aantrekkelijker zijn wanneer gezocht wordt naar aansluiting met min of meer verwante en al
bestaande toeristische activiteiten in Sint-Oedenrode, zoals de fokpaardendag, het oogstfeest op
Hoeve Strobol enzovoort.
Hierbij is duidelijke regievoering van de te wensen ontwikkeling een voorwaarde. Een dergelijke
regievoering dient een rol te zijn die in gezamenlijkheid tussen ondernemers en gemeente wordt
ingevuld/uitgevoerd.
Landbouw
Landbouw, mits kleinschalig van aard, is een activiteit die uitstekend past binnen de gewenste
identiteit van het KCR-gebied.
Voor de natuur heeft ons landbouwsysteem zijn grenzen bereikt. En voor steeds meer boerenfamilies
is er op de huidige weg geen toekomst meer. Deze neerwaartse spiraal kan en moet doorbroken
worden. Dat kan door in te zetten op een landbouw die rekening houdt met landschap en natuur en
waar de boer door markt en maatschappij voor deze prestaties beloond wordt. Een landbouw die niet
tegen de natuur in werkt, maar gebruik maakt van wat de natuur biedt, zoals schoon water, insecten
die voor bestuiving zorgen en bloemen en kruidenrijke weilanden die zorgen voor gezonde koeien en
melk.
De landbouw moet een transitie ondergaan zodat een natuurinclusieve aanpak prevaleert, die op
basis van kleinschaligheid plaats vindt. Wat betreft de in het gebied aanwezige boomteelt dient
verrommeling - vanwege de versnipperde percelen waarop nu boomteelt plaatsvindt - tegengegaan te
worden. De gronden waarop boomteelt plaatsvindt zouden, indien mogelijk, toegankelijk moeten zijn
voor recreanten en toeristen. Een arboretum - mogelijk gezamenlijk opgezet door de Rooise
boomtelers - zou de aantrekkelijkheid van het gebied en de betekenis van boomteeltbouw aanzienlijk
kunnen verbeteren.
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Mobiliteit en bereikbaarheid
In het algemeen geldt voor het hele KCR-gebied (en daarbuiten) dat de ontsluiting ervan heel beperkt
is, zowel in noordelijke als zuidelijke richting. De weinige ontsluitingswegen die er zijn, zijn weliswaar
beter berijdbaar geworden dan in het verleden het geval was. De wegbreedte en het tracé zijn echter
niet of nauwelijks veranderd.
Voor fietsers is de - onveranderd druk bereden - Bobbenagelseweg veiliger geworden; voor automobilisten en het vrachtverkeer geldt het omgekeerde, vooral vanwege de betonnen randen die wel weer
leiden tot lagere snelheden. Door het telkens verhogen van het wegdek van de Ollandseweg hebben
de naastgelegen fietspaden voortdurend te lijden onder wortelgroei. Onderhoud aan deze fietspaden
is dringend nodig.
Van de oversteek op de Ollandseweg ter hoogte van de Zwembadweg wordt intensief gebruikgemaakt
door wandelaars, fietsers en mensen die op een scootmobiel zijn aangewezen. Deze oversteek ligt
dan wel binnen de bebouwde kom, maar de gemiddelde snelheid van het gemotoriseerd verkeer
overschrijdt ruimschoots de 50 km per uur. Een goed beveiligde oversteekplaats is hier dringend
gewenst: een zebrapad met bedienbare oversteekverlichting.
Het gebied heeft een netwerk aan wandelpaden waarvan het merendeel bestaat uit zandpaden. In het
algemeen zijn deze paden redelijk goed te belopen. Regelmatig onderhoud is niettemin een aandachtspunt, omdat er door regenval, verstuiving en menselijke activiteiten gemakkelijk kuilen en plassen
ontstaan. Voor wandelaars - en zeker ook voor recreatieve fietsers - worden dat gemakkelijk gevaarlijke plekken. Het netwerk aan wandelpaden verdient verder te worden uitgebreid vooral in het
Dommeldal. Al bestaande paden - zoals het Cathalijnepad, het pad Rijsingen en het Karthuizerpad kunnen door het weer openstellen van in onbruik geraakte, oude landbouwpaden worden verlengd
(bijvoorbeeld de Koppelkes).
Het openbaar vervoer in het KCR-gebied kan ronduit als ‘ver beneden de maat’ worden
gekwalificeerd. Alleen de beperkte service van de buurtbus is beschikbaar.
Verbetering van de mobiliteit zou, gelet op de groei van het aantal ouderen en andere medeRooienaren die moeilijk ter been zijn, zeer wenselijk zijn. Wanneer de voorzieningen (zoals die in het
centrum) beter bereikbaar worden kunnen mensen langer zelfstandig blijven wonen. Via ‘sharing en
renting’ en een te ontwikkelen ‘pool’ van chauffeur-vrijwilligers zou de mobiliteit verder te verbeteren
zijn.
Klimaatadaptatie
Wat de klimaatadaptatie betreft, zijn we afhankelijk van de landelijke overheid. Die moet hierin
beleidsmatig sturen en adviseren. De bewoners zullen, mits er duidelijk wordt gecommuniceerd en
eventueel gefinancierd, op termijn ertoe kunnen worden aangezet hun tuinen te ‘ontharden’, gebruik te
maken van regenwater voor de besproeiing van hun planten, een gescheiden waterhuishouding te
voeren enz.
Natuur en biodiversiteit
Het gebied kent ten opzichte van andere deelgebieden in de gemeente Meierijstad een historisch
gegroeide, goede natuurstructuur met specifieke habitats en beschermde soorten. Ook zijn er al
goede mogelijkheden (wandelroutes) om de natuur hier te beleven. Delen van het gebied zijn wettelijk
beschermd als Nationaal Natuur Netwerk (het Dommeldal: hoge bescherming) of aangeduid als
waardevol (provinciale verordening, bestemmingsplan).
Er is toenemende maatschappelijke steun voor een groter aantal concrete initiatieven op het gebied
van biodiversiteit, landschapsbeheer en watermanagement. Door van deze ontwikkelingen kennis te
nemen en hierbij aan te sluiten/mee te doen, kunnen de natuurwaarden in het KCR-gebied verder
versterkt worden. Hierdoor zal dit gebied nog aantrekkelijker worden en nog beter op de kaart komen.
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Deze waarden bieden mogelijkheden de recreatie in het gebied en de beleving van de natuur verder
te ontwikkelen.
Tegelijkertijd is de natuur in het KCR-gebied ook kwetsbaar en bovendien versnipperd aanwezig. De
(nog onduidelijke) toekomst van Hoeve Arbeidslust is heel bepalend voor de ontwikkelrichting: een
verdere versterking of een verzwakking van de aanwezige natuurwaarden.
De gebiedsstructuur en de bijzondere natuurwaarden zijn bij de meeste bewoners in het gebied echter
onvoldoende bekend. Ook is er geen gerichte (centrale) aanpak voor het behoud en de verdere
versterking. Er is een reëel risico dat binnen het KCR-gebied ontwikkelingen gaan plaatsvinden,
waarbinnen geen rekening wordt gehouden met de eigenschappen van dit gebied.
In verband met de merkbare effecten van de klimaatverandering is de overheid bezig de Dommel
meer ruimte te geven (waterberging) en pieken van hemelwater uit de wijk direct naar het
oppervlaktewater af te voeren (afkoppelen van het riool). Ook ons gebied krijgt hiermee te maken. Dit
biedt kansen om de natuurlijke waterafvoer in het gebied aan het oppervlak zichtbaar te maken
(beekaanleg): een bij het gebied passende landschapsverfraaiing.
Bewustwording van de waarden in het gebied bij de bewoners en de gemeente, gecombineerd met
een sterkere recreatiefunctie, vergroten de kansen voor natuurontwikkeling/beheer in het gebied.
Bodem en water
De komende jaren zijn er ingrepen in de wijk en het landschap gedaan om de waterhuishouding
klimaatproof te maken. Hemelwater uit de wijk wordt van het riool afgekoppeld en gebufferd in het
gebied en via sloten, beken en de Dommel afgevoerd uit het gebied. Hoge waterstanden worden
opgevangen door meer overstroomgebieden aan te wijzen. Deze ingrepen gebeuren in overleg met
de grondeigenaren om de gevolgen voor bedrijven en landbouw te beperken/compenseren.
Tegelijkertijd wordt de inrichting en het beheer van oppervlaktewater gecombineerd met
mogelijkheden om water in het landschap te beleven, door wandelroutes en mogelijk waterrecreatie.
Emissies en energie
Op het gebied van energie is binnen de wijk Kinderbos onlangs een initiatief ontplooid voor de
plaatsing van zonnepanelen op particuliere woningen. De inwoners zijn bij deze en andere
klimaatvriendelijke maatregelen erg afhankelijk van gemeentelijke, regionale, provinciale en landelijke
overheden. Kennis en middelen ontbreken om hierin op wijkniveau een koers te kunnen bepalen. De
energietransitie biedt burgers en overheden een ideale mogelijkheid tot samenwerking.
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4

Verwachtingen richting Gemeentebestuur

Gemeente Meierijstad:
1) Volgt huidig provinciaal beleid, c.q. heroverweegt provinciale aanwijzing (30 jaar geleden!!) van
het gebied westelijk van Kinderbos tot potentieel zoekgebied.
2) Merkt KCR-gebied aan als recreatief-toeristische trekker.
3) Faciliteert ontmoetingsplek voor KCR-bewoners - bewoners nemen de exploitatie voor hun
rekening.
4) Ontwikkelt in overleg met bedrijven in KCR-gebied beleid voor klimaat-neutrale
productieprocessen.
5) Ontwikkelt met Woonmeij vanwege veranderende woonwensen beleid voor woningaanpassing in
Kinderbos/Cathalijne.
6) Ontwikkelt beleid dat verdere verdichting van de Ollandseweg en Bobbenagelseweg voorkomt.
7) Benut eventueel mogelijkheden om te bouwen op bestaand bestemmingsplan Kinderbos-Noord.

Arcering links: het sinds 30 jaar in de provinciale omgevingsverordening opgenomen
KCR-zoekgebied
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Waterberging.
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DEEL 2 Verantwoording en draagvlak
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5
5.1

Aanleiding om te komen tot een gebiedsvisie
Ontwikkelingen in onze omgeving

Tijdens een bijeenkomst van onze buurt in de zomer van 2018 kwam de discussie op ontwikkelingen
in onze woonomgeving, meer specifiek over het feit dat er gronden opgekocht werden door
aannemers/projectontwikkelaars. Grondeigenaren in de omgeving werden benaderd door
projectontwikkelaars. Van het Rijksmonument ‘Arbeidslust’, in het bezit van de erven Van Bree, was
ons bekend dat het ‘verkoopverbod’ afliep in 2019.
We voorzagen dat diverse percelen van het landgoed van eigenaar zouden kunnen wisselen, met het
risico van bebouwing, zonder rekening te houden met de bijzondere waarden in dit in cultureel en
natuurlijk opzicht belangrijk gebied. We wilden als bewoners betrokken zijn bij het proces dat hierover
binnen niet al te lange tijd van start zou kunnen gaan. Eerder hadden we als buurt al een zienswijze
ingediend in verband met de bouw van een woonhuis buiten de bebouwde kom aan de Ollandseweg.
Onze zorg was daarbij onder andere dat het ‘coulissenlandschap’ weer een deuk zou oplopen, mede
omdat in de argumentatie van de gemeente onder andere een redenering van: “er is al gebouwd dus
er kan wel meer gebouwd worden” werd gebruikt als motivatie. Onze zienswijze heeft er mede toe
geleid dat de aanvraag voor een bouwvergunning ingetrokken werd.
We discussieerden ook over welke rol de gemeente en de provincie hierin hadden, hoe we betrokken
konden worden in beslissingen die over onze omgeving genomen zouden kunnen worden op basis
van een overleg tussen projectontwikkelaars en gemeente.

5.2

Visie provincie + Brabantstad 2050 in relatie tot onze zorg

Brabantstad 2050
Doordat één van de bewoners initiator was van een ‘beweging’ die uiteindelijk geleid heeft tot
‘Mozaïek Dommelvallei’, waren we bekend met de positieve grondhouding die provincie en
gemeenten hebben in de nieuwe manier van werken.
Samenwerking tussen provincie, gemeente, waterschap, ondernemers, opleidingsinstituten en
burgers. Dat alles om onze omgeving leefbaar en economisch rendabel te houden.
Bovenstaande inzichten zijn voor een deel ontleend aan een visie van de provincie die ‘Brabantstad
2050’ heet en gepresenteerd is in 2010. Één van onze dorpsgenoten, Floris Alkemade (thans Rijksbouwmeester en adviseur van gemeente Meierijstad), heeft hierin een belangrijke rol gespeeld.
Via hem kregen we te horen dat de visie ‘Brabantstad 2050’ onder andere ook voor de driehoek
Eindhoven, Tilburg, Den Bosch geldt, en dat een zone ontwikkeld moet worden die kon dienen als ‘de
tuin van de grote steden’. In dat kader heeft hij het rivierenlandschap als ‘leidmotief’ gehanteerd. Die
visie diende voor de ontwikkeling van onder andere het KCR-gebied.
Kenmerkend in deze visie is de waarde die toegekend wordt aan het landschap, met als consequentie
het tegengaan van verdere verstedelijking, waar economisch en sociaal mogelijk.
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Element uit visie Brabantstad:
“Herkenbare steden en dorpen
Kenmerkend voor BrabantStad als metropoolregio is dat het niet uit een aaneensluitend
conglomeraat van stedelijke gebieden bestaat, maar uit afzonderlijk herkenbare steden en dorpen
in een groene, landschappelijke omgeving. Dit levert een beeld van contrasten op dat te vergelijken
valt met het patroon van een mozaïek. De mozaïekmetropool is bij uitstek een aantrekkelijke
vestigingsplaats voor internationaal georiënteerde bedrijven en kenniswerkers. In de afgelopen
decennia zijn de kleuren in dit mozaïek echter fletser geworden doordat de verschillen tussen stad
en platteland zijn afgenomen. De steden hebben nieuwe woonwijken in het groen gebouwd en de
dorpen zijn uitgegroeid met een stedelijke schil rond de oorspronkelijke kern. Ook het buitengebied
is meer versteend door onder meer de bouw van agrarische bedrijfsgebouwen. Wij willen dat de
steden meer stedelijk worden, de dorpen dorpser en de groene open ruimten daartussen vrijhouden
van verstedelijking. De dynamiek van de stad willen we aanwenden voor het vitaliseren van het
landschap en de centrumfunctie van steden versterken voor de verzorging van de ommelanden. De
aantrekkelijkheid van de steden wordt in belangrijke mate bepaald door de dooradering van het
stedelijk gebied met beken, groenzones en stadsparken en de groenblauwe verbindingen met de
grote landschappelijke eenheden.
De Brabantse Wal, het Groene Woud en de Maashorst komen nog beter tot hun recht als ze met
elkaar verbonden worden langs de robuuste groene en natte structuren. Er komt een uitvoeringsprogramma waarin bepaald wordt hoe het concept Mozaïkmetropool meer leidend gemaakt kan
worden voor de keuzes die binnen BrabantStad gemaakt worden.
Al pratend kwamen we op het nieuwe fenomeen van de ‘Omgevingswet’, die de gemeente verplicht
tot het opstellen van een omgevingsvisie voor het gehele gemeentelijke grondgebied. Dit mede omdat
het grote belang van participatie van de burger daarin uitdrukkelijk is aangegeven.
Zo ontstond het idee om niet te wachten op die Omgevingswet, maar hierop vooruit te lopen!
Samenvattend bestaat de aanleiding dus uit een aantal punten.
1. De toenemende dreiging van verdergaande verdichting van wegen in het buitengebied ten
gevolge van nieuwbouw. Deze zorg wordt ook gedeeld door planbureau voor de leefomgeving (zie
onderstaand artikel van 12 november 2019 in De Volkskrant).
2. De nieuwe Omgevingswet en de daarin verplicht gestelde participatie.
3. De visie van de provincie op ‘de tuin van de grote steden’.
4. De twijfel omtrent het participatiemodel dat tot nu toe ten aanzien van burgers wordt gehanteerd.
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Artikel De Volkskrant dd. 12-11-2019

Planburau slaat alarm: op verrommeling staat geen maat
De Nederlandse natuur wordt schaarser terwijl bebouwing en verstedelijking fors toenemen.
Om te voorkomen dat bos-, heide- en watergebieden daar verder onder lijden, is een radicaal
andere manier van landschapsplanning nodig. Die oproep doet het Planbureau voor de
Leefomgeving aan het Rijk, de provincies en de gemeenten.
AERNOUT KOLIJN
Hoe snel het kan gaan met de 'verrommeling' van het landschap toont het Planbureau aan met een
analyse van de ontwikkelingen van de afgelopen vijftig jaar in het Groene Woud, het gebied tussen
Tilburg, Eindhoven en Den Bosch. De natuur is tussen 1970 en 2017 aardig intact gebleven, maar
wel volledig ingesloten door bebouwing. Aan alle kanten rukken de gemeenten op.
Eén ding is zeker, zegt het Planbureau: het beroep op de schaarse ruimte in Nederland zal in de
komende decennia alleen maar toenemen. De snelle opmars van windmolenparken, datacentra,
distributiecentra en zonneparken is nog lang niet voorbij. Het belang van duurzame opwekking van
energie wordt groter. Het Nederlandse investeringsklimaat is bovendien gunstig voor ict-bedrijven
en distributeurs. Het aantal datacentra zal nog met 10 procent stijgen en ook het einde van de groei
van het aantal distributiecentra is nog lang niet zicht. Alleen al in 2018 nam het oppervlaktebeslag
van zulke 'dozen' toe met de grootte van 600 voetbalvelden.
De derde grote ruimtevreter is de woningmarkt. Tot 2050 komen er nog zo'n 750.000 huishoudens
bij, analyseert het Planbureau. Dit vereist een grote uitbreiding van het woningaanbod.
Veel betere planning is volgens de onderzoekers nodig om te voorkomen dat deze ontwikkelingen
de natuur verder beschadigen. Om te beginnen verdienen de nationale natuurparken betere
bescherming. Er moet een 'schil' omheen komen die kan dienen als overgangsgebied, waar nog
wel gebouwd kan worden maar niet onbeperkt. Daar moet bovendien strak gepland worden, zodat
er meerdere functies naast elkaar mogelijk zijn.
In veenweidelandschappen kunnen landbouw en windenergie in elkaar overlopen. In
industriegebieden kan van distributiecentra worden geëist dat ze het dak gebruiken voor het
opwekken van zonne-energie. In stedelijk gebied dienen natuur en verstedelijking gecombineerd te
worden: ook in woonwijken moet ruimte blijven voor de natuur. Het mengen van landbouw, natuur
en landschap is vooral in en rond kleinere gemeenten een optie.
Het rapport komt op een politiek pikant moment, nu het kabinet door de stikstofcrisis gedwongen is
tot een herbezinning op de inrichting van het land. Sinds de stikstofuitspraak van de Raad van State
is duidelijk dat industrie en landbouw in de directe omgeving van natuurgebieden beperkt moet
worden. Voor de korte termijn zoekt het kabinet de oplossing in verlaging van de maximumsnelheid
op de wegen, maar op de wat langere termijn is waarschijnlijk een ingrijpende herverdeling van het
landgebruik nodig. Met name veel boeren zullen hun bedrijven moeten beëindigen of verplaatsen.
Het planbureau waarschuwt dat in alle gevallen meer inspraak moet worden geboden aan de lokale
bevolking. De potentie is er, denken de onderzoekers, nu jaarlijks al zo'n 75 duizend Nederlanders
zich inzetten voor natuurbehoud. Ook het aantal protesten en acties tegen wind- en zonneparken
neemt toe.

5.3

Omgevingswet

Zoals oorspronkelijk gedefinieerd in de Eerste Kamer is het doel van de Omgevingswet:
“Het, met het oog op duurzame ontwikkeling, en in onderlinge samenhang, bereiken en in stand
houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit en
doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van
maatschappelijke functies.”

Op 15 maart 2016 werd deze wet behandeld in de Eerste Kamer. De Omgevingswet kon toen rekenen
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op brede steun. Daarvoor moest de toenmalige minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur
en Milieu) wel enkele toezeggingen doen. Ook de participatie van de burgers diende beter te worden
verankerd, hetgeen is gebeurd. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een nieuwe Omgevingswet die in
2021 van kracht wordt.
Zoals eerder vermeld, heeft de invoering van de Omgevingswet ook consequenties voor overheden.
De wet verplicht het Rijk, de provincies en de gemeenten om een gebiedseigen omgevingsvisie te
maken. Een dergelijke omgevingsvisie is zelfbindend. Dit betekent dat het enkel de initiatiefnemer van
de visie tot de gestelde doelen verplicht. Het is echter wel zo dat in een dergelijke visie rekening moet
worden gehouden met de verschillende belangen in een gebied. In de huidige situatie heeft elke
overheid zijn eigen plannen voor een gebied. Er wordt niet of nauwelijks gekeken naar bestaande
plannen op andere bestuursniveaus. Met de invoering van de Omgevingswet dienen deze plannen op
elkaar te worden afgestemd!
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6

Procesbeschrijving

Het initiatief voor het samenstellen van een toekomstvisie voor het KCR-gebied lag bij een drietal
bewoners van de wijk. Die hebben zich eerst goed in de Omgevingswet verdiept om een beeld te
krijgen waar het bij het opstellen van een gebiedsvisie zoal om gaat. Hun bevindingen hebben de
initiatiefnemers neergelegd in een startnotitie.
Vervolgens is contact gezocht met de bestuursleden van de wijkraad KCK (Kienehoef, Cathalijne en
Kinderbos) om hen over dit initiatief te informeren en de wijkraad hierbij te betrekken. De wijkraad
heeft het initiatief ondersteund, maar hun verdere medewerking onthouden wegens capaciteitsgebrek.
Ook hebben we de gemeente Meierijstad benaderd.
Dat heeft geresulteerd in regelmatig overleg via de gemeentelijke contactpersoon voor de wijk
Kienehoef-Cathalijne-Kinderbos die ging fungeren als de intermediair tussen onze groep en de
gemeente. Diverse malen hebben ambtenaren van de gemeente hun medewerking verleend en actief,
met het verstrekken van informatie, aan de totstandkoming van de gebiedsvisie KCR bijgedragen.
Waterschap De Dommel heeft een informatieve bijeenkomst verzorgd over de waterhuishouding in het
KCR-gebied.
In de lente van 2018 heeft deze initiatiefgroep 7 mensen om zich heen verzameld. Van de groep van
11 komen er 5 uit Kinderbos, 2 uit Cathalijne en 3 uit Rijsingen; onder hen 2 ondernemers en
4 grondeigenaren. Samen vormen zij de werkgroep die de gebiedsvisie heeft ontwikkeld.
De gebiedsvisie KCR is gericht op 3 thematische werkvelden:
1. Gebruik van het gebied;
2. De bevolking in het gebied;
3. De planten en dieren en hun leefmilieu.
Elk van deze werkvelden zijn van juni tot en met december 2018 door 3 à 4 leden van de werkgroep
verkend en beschreven. Hun rapportages zijn als bijlagen in deze gebiedsvisie opgenomen. (bijlage 3)
Groep A.

Groep B.

Groep C.

werkveld ‘gebruik van het gebied’, met de thema’s:
1 landschap: ontstaansgeschiedenis, structuur en begrenzing van het gebied;
2 cultuurhistorie: cultuurhistorische en landschappelijke waarden;
3 bedrijven: type bedrijven, grootte, impact op het gebied;
werkveld ‘bevolking in het gebied’, met de thema’s:
4 sociaal: bevolkingssamenstelling, leeftijden, geboorte- en sterftecijfer, inkomen;
5 wonen: ouderdom van de wijk, type huizen (koop/huur), wijkvoorzieningen;
6 recreatie/toerisme: recreatief gebruik, toeristische voorzieningen;
werkveld ‘planten en dienen in hun leefmilieu’, met de thema’s:
7 natuur, ecologie;
8 water, hoogtes en laagtes in het gebied, grondsoorten.

Vervolgens heeft elke groep de eigen werkveldbeschrijving geanalyseerd. Hierbij moet worden
aangetekend dat in de loop van het proces om praktische redenen de werkvelden natuur en
landschap gecombineerd zijn, evenals ‘wonen’ en ‘sociaal’. De uitkomsten van die analyses zijn
geformuleerd als sterktes en zwaktes die het KCR-gebied kenmerken en als kansen en bedreigingen
die er voor het KCR-gebied liggen. Het zijn onderbouwde inschattingen gebaseerd op feiten.
Tijdens de aanloop naar de participatieavonden realiseerden wij ons dat er nog een paar gebieden
mankeerden ten aanzien van de SWOT’s, het betrof hier mobiliteit en energie, deze zijn alsnog
opgenomen.
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7

Methode

Wie een gebiedsvisie wil formuleren, die ook op lange termijn houvast geeft, doet er goed aan
hiervoor een juiste methodiek te kiezen. Het ontwikkelen van een visie bestaat immers niet uit het
opstellen van een wensenlijstje en komt evenmin neer op het schetsen van een ideaalplaatje. Want
een uitdagend en inspirerend toekomstbeeld blijkt vaak niet meer dan een snel uitdovend strovuurtje.
Wil een visie een hoog realiteitsgehalte hebben en ook op langere termijn op breed draagvlak kunnen
rekenen, dan gaat het er niet allereerst om een beeld te hebben van waar je heen wilt. Veeleer is het
van belang te weten wat de situatie is van waaruit je vertrekt.
De leden van de werkgroep zijn daarom bij het ontwikkelen van een toekomstvisie voor het KCRgebied uitgegaan van wat daarover nú bekend is. De sleutelvragen waren: zijn over dit gebied
feitelijke gegevens beschikbaar? En: waar zijn die te vinden?
Inspiratiebron bij deze inventarisatie van ‘harde’ feiten was een in Groot-Brittannië ontwikkeld
instrumentarium waarmee de duurzaamheid van bedrijfs- en overheidsgebouwen wordt beoordeeld:
de ‘Building Research Establishment Environmental Method’ (BREEAM). Kernvraag in dit instrument
is: in welke mate voldoet een gebouw aan de keurmerken die in de BREEAM beschreven staan. Sinds
2011 bevat BREEAM ook een keurmerk dat op gebiedsontwikkeling betrekking heeft.
Startpunt bij het ontwikkelen van een visie op het KCR-gebied was dus: het opsporen van relevant en
actueel feitenmateriaal over de drie werkvelden:
1. Hoe wordt dit gebied gebruikt?
2. Wat is er bekend over de bevolking in dit gebied?
3. Wat zijn in dit gebied de natuurwaarden?
Aan de hand van deze vragen is de werkgroep in drie- of viertallen gaan zoeken naar objectieve,
feitelijke informatie.
Hiertoe werden gemeentelijke beleidsstukken doorzocht, provinciale nota’s bestudeerd, gegevens van
het Centraal Bureau voor de Statistiek, inventarisaties op het gebied van flora en fauna, informatie van
waterschap De Dommel, het Kadaster, enzovoort. Deze inventarisatiefase heeft vier maanden in
beslag genomen, waarna, vanuit het verzamelde feitenmateriaal, voor elk van de deelonderwerpen
een (voorlopige) SWOT-analyse is uitgevoerd.
In de daaropvolgende maanden heeft de werkgroep dit alles tot een samenhangend geheel verwerkt.
Heel dit proces, dat een werkgroep van bewoners uit het KCR-gebied heeft doorlopen, is feitelijk al
een burgerinitiatief van actieve participatie. De werkgroep is echter nog een stap verder gegaan en
heeft er uitdrukkelijk voor gekozen haar bevindingen te toetsen. De geïnventariseerde gegevens zijn
voorgelegd aan de bewoners, en aan andere belanghebbenden in het gebied (ondernemers en
grondeigenaren). En verder ook aan de gemeente, waterschap De Dommel, Woonmeij en wijkraad
Kienehoef-Cathalijne-Kinderbos. Hiervoor is een participatietraject opgezet, dat hierna wordt
beschreven (zie: 8. Participatie).
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8
8.1

Participatie
Bewonersparticipatie KCR

De initiatiefgroep heeft zich in het fenomeen ‘participatie’ verdiept aan de hand van de ‘Handreiking
bewonersparticipatie RIVM’ (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Enkele onderdelen uit
deze handreiking worden hierna kort besproken (zie ook: Bijlage 1).
Bewonersparticipatie is niet iets nieuws. Al in de jaren ‘70 van de vorige eeuw gebeurde het wel, dat
burgers actief bij plannen ruimtelijke ordening werden betrokken. Toen was dat echter nog niet
verplicht. In de Omgevingswet is participatie van belanghebbenden in elk ontwikkelingstraject echter
wèl een wezenlijk onderdeel. Overheden zijn vanaf 2021 verplicht belanghebbenden van meet af aan
te betrekken bij plannen die te maken hebben met hun fysieke leefomgeving.
Toen een groep inwoners uit Kinderbos, Cathalijne en Rijsingen (de werkgroep; zie: 6
Procesbeschrijving), onder andere via ‘DeMooiRooiKrant’ had laten weten al begonnen te zijn met het
ontwikkelen van een visie op hun woongebied en niet tot 2021 wilde wachten, had de gemeente voor
dit initiatief wel belangstelling. Dat betrof niet alleen de visie die deze inwoners zouden gaan
formuleren, maar ook hun ervaringen bij het opzetten van een participatietraject.
In de ‘Handreiking’ van het RIVM worden zeven participatieniveaus onderscheiden, gaande van ‘geen
rol in het proces hebben’ tot ‘initiatiefnemer zijn’. Die niveaus zijn geplaatst in de vorm van een
‘participatieladder’. Aan de hand hiervan is de initiatiefgroep nagegaan op welk niveau zij belanghebbenden actief zou kunnen betrekken bij het ontwikkelen van een visie op het KCR-gebied.
Met die ‘participatieladder’ kon de initiatiefgroep ook bepalen tot op welk niveau (of trede) ze actief
met de gemeente mee zou kunnen werken aan de totstandkoming van een omgevingsvisie voor heel
Meierijstad. Hiervoor is nagegaan hoe de werkwijze van de initiatiefgroep zich verhoudt tot de trede
van het ‘bewonersinitiatief’ waarover de RIVM-handreiking spreekt. Die biedt hier een stappenplan
voor aan.
Enkele vragen uit dit stappenplan worden hieronder besproken.

8.2

Wat is het doel en de planning van het programma of project?

Het project heeft tot doel: voor het KCR-gebied een inventariserende gebiedsvisie te ontwikkelen in
samenspraak met de bewoners en de eigenaren van de daar gelegen bedrijven en gronden. Aan de
hand van deze gebiedsvisie kunnen de opstellers ervan (de werkgroep) de gemeente Meierijstad
adviseren bij de totstandkoming van het deel in de omgevingsvisie dat specifiek op het KCR-gebied
betrekking heeft.
De planning van dit initiatief was in grote lijnen als volgt opgezet: de werkgroep is begonnen met het
opstellen van een projectkader en heeft vervolgens een stappenplan en tijdlijn ontwikkeld. Er is in die
periode diverse keren overleg gevoerd met de gemeente, de wijkraad KCK en waterschap De
Dommel.
Vervolgens is de werkgroep (zie: 6. Procesbeschrijving) geformeerd en zijn er deelgroepen gevormd
die elk, al naar gelang de aan hen toegewezen thema’s, feitelijke informatie over het KCR-gebied
hebben verzameld (zie: 6 Procesbeschrijving).
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Deze inventarisatie is eind 2018 afgerond. Hierna zijn de verzamelde gegevens geordend en
beschreven en is voor elk onderdeel binnen de diverse thema’s een voorlopige SWOT-analyse
uitgevoerd (eerste versie). In deze SWOT-analyses staat wat de werkgroep beschouwt als
gebiedsinterne krachten en zwakheden en wat zij aanmerkt als gebiedsexterne kansen en
bedreigingen. Op basis van deze analyses is een aanzet tot een gebiedsvisie geformuleerd in de vorm
van voorlopige conclusies en aanbevelingen.
Hierna zijn voor de diverse groepen belanghebbenden in mei 2019 in totaal vijf bijeenkomsten
georganiseerd, waarin de deelnemers kennis konden nemen van de informatie die de werkgroep had
verzameld en - in reactie hierop - de gelegenheid kregen zelf ideeën en suggesties naar voren te
brengen (zie: Bijlage 1-II). Met de opbrengst van deze bijeenkomsten zijn de SWOT-analyses
aangescherpt.
Tenslotte zijn in september twee discussieavonden gehouden waaraan vanuit elke groep belanghebbenden door twee personen is deelgenomen. Op die avonden zijn de kernproblematieken
besproken, die de werkgroep gaandeweg op het spoor was gekomen. Telkens ging het daarbij om
keuzes die bij een verdere ontwikkeling van het KCR-gebied gemaakt moeten worden, op basis van
een zorgvuldige afweging van de diverse belangen. De opbrengst van die beide avonden heeft geleid
tot een tweede bijstelling en aanscherping van de SWOT-analyses.
In de laatste maanden van 2019 heeft de werkgroep op basis van alle verzamelde informatie en
verkregen inbreng haar KCR-gebiedsvisie opgesteld. Deze visie is op 20 februari 2020 als advies
aangeboden aan de Raad van de gemeente Meierijstad, en nadien aan waterschap De Dommel,
Woonmeij en wijkraad KCK overhandigd.
In de KCR-gebiedsvisie legt de werkgroep uit wat zij en de participanten aan de vijf informatiebijeenkomsten in mei 2019 en aan de beide slotbijeenkomsten in september 2019 beschouwen als
wenselijke ontwikkelingen voor het KCR-gebied en die zij opgenomen willen zien in de omgevingsvisie
die de gemeente Meierijstad gaat opstellen.

8.3

Wie zijn de opdrachtgevers of initiatiefnemers van het project?

De initiatiefnemer van dit project is de initiatiefgroep KCR, bestaande uit: Romano van der Meijden,
Paul van der Vleuten en Richard de Visser. De rol van de initiatiefgroep was het aansturen en
coördineren van de inventarisatie van het KCR-gebied, de formulering van ontwikkelingsdoelen (in de
vorm van SWOT-analyses) en de uiteindelijke totstandkoming van een visie op het KCR-gebied.
De (afgeleide) opdrachtgever in de participatie van burgers bij de totstandkoming van een
omgevingsvisie voor de gemeente Meierijstad, is de gemeente zelf. De initiatiefgroep is
vooruitgelopen op de Omgevingswet die in 2021 van kracht wordt.
Vanaf 2021 is de rol van de gemeente als opdrachtgever voor het opstellen van een omgevingsvisie:
“de belanghebbenden ondersteunen in de vorm van bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van:
conferentieruimtes, (externe) adviserende specialisten, communicatie- en kennisplatforms, etc.”.
De rol van de contactpersoon, bezien vanuit de opdrachtgever, is in deze, onder andere, maar niet
uitsluitend: “de begeleiding van het project zodat dit de uiteindelijk vereiste vorm heeft, zoals gesteld
in de Omgevingswet, het ondersteunen van de projectgroep zonder deze te beïnvloeden in de
formulering van de gebiedseisen.”
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8.4

Wat is het doel van de bewonersparticipatie?

Vanuit de initiatiefgroep bezien heeft de participatie tot doel “inspraak hebben op ingrepen in de
fysieke leefomgeving, opdat deze op een dusdanige manier wordt ingericht dat bewoners, bedrijven
en andere gebruikers hier op een voor hen geschikte wijze gebruik van kunnen maken.”
Vanuit de Omgevingswet bezien is het doel van de bewonersparticipatie “de bevolking vanaf het begin
betrekken bij de totstandkoming van ruimtelijke plannen voor de fysieke leefomgeving.”
Vanuit de gemeente bezien is het doel van de bewonersparticipatie: “het actief betrekken van de
bevolking bij de inrichting van de fysieke leefomgeving. Bij het van kracht worden van de
Omgevingswet in 2021 is elke gemeente verplicht te voorzien in een vorm van burgerparticipatie bij
(voorgenomen) wijzigingen in de leefomgeving.”

Gebiedsvisie KCR – 19 februari 2020

31

DEEL 3 Feitenonderzoek en analyse
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9

Feitenonderzoek met analyse en conclusies per thema

In deze paragraaf geven we de SWOT-analyses en conclusies en aanbevelingen weer, zoals die in de
deelrapportages staan opgenomen. Iedere deelgroep heeft haar SWOT’s en bijbehorende
aanbevelingen op eigen wijze weergegeven. In de bijlagen zijn de volledige deelrapportages
opgenomen. De SWOT-matrices zijn in de loop van het proces geoptimaliseerd op basis van de
suggesties, voorkeuren en opmerkingen van de deelnemers aan de vijf bijeenkomsten in mei en de
beide slotbijeenkomsten in september.

9.1

Deelrapportage Recreatie/Toerisme

Voor het thema ‘recreatie en toerisme’ is onderstaande analyse gemaakt van sterke en zwakke
kanten die op dit moment aan het KCR-gebied eigen zijn. Samen vormen die de gebieds-interne
analyse. Vervolgens is ook een analyse gemaakt van de kansen die er liggen om het gebied voor
recreanten en toeristen aantrekkelijker te maken. En óók van wat er voor een dergelijke ontwikkeling
aan bedreigingen bestaan. Die kansen en bedreigingen hebben van doen met ontwikkelingen buiten
het KCR-gebied en vormen dus samen de gebieds-externe analyse.
Eerst wordt de schematische analyse gepresenteerd, daarna volgt een toelichting op elk van de
genoemde sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen.

SWOT
Recreatie/Toerisme

Interne analyse

Externe analyse

Kansen

Bedreigingen

Toerisme/recreatie als economische trekker

‘Sterkere’ landschappen in de omgeving

Groeiende behoefte aan nabije, beleefbare natuur en
cultuur (story-telling)

Afstand ten opzichte van ‘nabije’ steden
Intra-gemeentelijke concurrentie

Verbindingen met lokale ‘concullega’s’

Authenticiteit van het gebied + historisch karakter van Rooi
Aanwezigheid van recreatief-toeristische bedrijven
en activiteiten
Lokaal aanwezige organisatiekracht

Sterktes
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9.1.1

Toelichting

Sterktes
Authenticiteit van het gebied + historisch karakter van Rooi.
Kinderbos-Cathalijne-Rijsingen is nog heel herkenbaar als een oud agrarisch gebied (aanwezigheid
van boerderijen, kleinschaligheid van het landschap, zandpaden). Het gebied sluit in dat opzicht goed
aan bij het historische centrum van Sint-Oedenrode en is nog niet ‘verpretparkt’.
Aanwezigheid van recreatief-toeristische bedrijven en activiteiten
Het aantrekkelijke karakter van het gebied is allang ‘ontdekt’ door lokale toeristisch-recreatieve
ondernemers; het gebied heeft dus zijn kwaliteiten al ‘bewezen’ en heeft meer potenties.
Lokaal aanwezige organisatiekracht
Sint-Oedenrode heeft met regelmaat laten zien over organisatiekracht te beschikken, zoals met: ‘Rooivol-Koren’ en ‘Samenloop voor Hoop’.

Zwaktes
Kleinschaligheid van aanwezige toeristische-recreatieve activiteit
Het toeristisch-recreatieve aanbod is relatief bescheiden qua omvang. De activiteit beperkt zich
grotendeels tot een vijftal maanden per jaar (mei t/m september). Een echte publiekstrekker is er niet.
Versnippering van gronden
Het gebied kent een vrij groot aantal grondeigenaren. Het realiseren van een wat grootschaliger
toeristisch-recreatieve faciliteit (de faciliteit zelf + parkeerruimte) vraagt de medewerking van nogal wat
partijen.
Buitengebied onvoldoende onderscheidend
Het belangrijkste element in ons landschap - de Dommel - is nog teveel een onontdekte en vrij
ontoegankelijke parel. Juist daar kan dit gebied zich op gaan onderscheiden, bijvoorbeeld met het
herstel van het pad vanaf Rijsingen naar de Bobbenagelse Brug en verder naar de Karthuizerweg, het
aanleggen van trekpontjes en dergelijke.

Kansen
Toerisme-recreatie als economische trekker
In het beleid van de gemeente Meierijstad wordt toerisme-recreatie beschouwd als economisch van
grote betekenis.
Groeiende behoefte aan nabije beleefbare natuur en cultuur (story-telling).
Er is in deze tijd bij toerist en recreant veel belangstelling voor het ‘beleven’ van landschap en cultuur:
men wil kunnen meedoen of ervaren (zien en horen) hoe het is of was. Zie bijvoorbeeld de grote
belangstelling voor het jaarlijkse Oogstfeest op Hoeve Strobol waar aan ‘beleven’ veel aandacht wordt
gegeven. Hoeve Arbeidslust zou zo het jaar rond kunnen functioneren.
Verbindingen met lokale ‘concullega’s’
Er zijn In Sint-Oedenrode meer activiteiten die refereren aan de sfeer van het plattelandsleven in de
19e en 20e eeuw (tot omstreeks W.O. II), zoals de Gasthuishoeve en het Sint-Paulusgasthuis. Het met
elkaar verbinden van dergelijke activiteiten zal leiden tot wederzijdse versterking van het toeristischrecreatieve aanbod.
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Bedreigingen
Sterkere landschappen in de omgeving
Het Rooise buitengebied is zeker aantrekkelijk, maar vergeleken met bijvoorbeeld de Drunense
Duinen, de Campina of de Peel is het maar van bescheiden betekenis.
Afstand ten opzichte van ‘nabije’ steden
Verblijfsmogelijkheden zijn er weinig in Sint-Oedenrode en omgeving. Die zijn vooral te vinden in
Eindhoven en in ’s-Hertogenbosch. De afstand tot die steden is echter nogal groot. Het is niet
gemakkelijk toeristen die daar een aantal dagen verblijven, te verleiden vandaar naar Sint-Oedenrode
te komen.
Intra-gemeentelijke concurrentie
Binnen de gemeente Meierijstad zijn aanmerkelijk meer campings, B&B’s en andere toeristischrecreatieve ondernemers. Zeker het industrieel erfgoed van Veghel (de Noordkade) wordt in de ‘Visie
Toerisme' sterk gepromoot en is een geduchte concurrent. Het gebied Kinderbos-Cathalijne-Rijsingen
wordt niet in de ‘Visie Toerisme’ vermeld, in tegenstelling tot andere gebieden binnen de gemeente
(bijv. de Vlagheide, of het Duitse lijntje).
9.1.2 Conclusies en aanbevelingen deelrapportage Recreatie en Toerisme
Het gebied Kinderbos-Cathalijne-Rijsingen ligt in het noordwestelijk deel van Sint-Oedenrode.
Karakteristiek voor dit gebied is de landschappelijke diversiteit. In het zuiden ligt het Dommeldal met
zijn beemden, afgesneden meanders en verlandingen en de voor dit natte gebied kenmerkende
vegetatie, zoals wilg, dotterbloem en koekoeksbloem en bijzondere dieren zoals de ijsvogel en de prik
in het heldere beekwater.
Dit laagbeekdal is een beschermd natuurgebied. Parallel hieraan bevindt zich een lange strook van
bolle akkers: oude landbouwgronden die door eeuwenlange natuurlijke bemesting zijn opgehoogd en
de typische glooiing vanuit het midden verkregen doordat bij het ploegen de grond steeds perceel
inwaarts werd gekeerd.

Bolle akker aan het Klaverpad.

Deze bolle akkers vindt men langs de belangrijkste ontsluitingsweg, de Ollandseweg. In de
middeleeuwen lagen hier belangrijke bezittingen met hun hoeven, zoals Rijsingen en Bobbenagel.
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Aan de andere kant van deze weg lag de Schijndelse Heide, waarvan de laatste resten omstreeks het
midden van de vorige eeuw zijn ontgonnen.

Topografische kaart van Sint-Oedenrode (1950). Het laagbeekdal van de Dommel
en de gebieden met bolle akkers, zoals Rijsingen en het huidige Cathalijne, laten
zich goed herkennen.

De ontginning van de Schijndelse Heide begon vermoedelijk in de loop van de 18 e eeuw. Aan de rand
van dit heideveld legden boeren nieuwe akkertjes of kampen aan. Jacob Kien (*1740 - 1803), die van
1763-1775 stadhouder van Peelland was, wist eind 18e eeuw, dankzij zijn positie, een aantal van die
geïsoleerde akkerperceeltjes te bemachtigen. Die werden de kern van zijn uiteindelijke landgoed
(circa 75 ha), dat hij Arbeidslust noemde. Jacob bouwde er een pachtershoeve met eraan verbonden
een zomerverblijf of heerschapshuis voor zichzelf. De laatste stukken van de Schijndelse Heide zijn in
de eerste helft van de 20e eeuw in landbouwgrond omgezet, waarmee dit gebied grotendeels een
agrarische bestemming kreeg, met de gemeente als grootste eigenaar van deze

Bewaard gebleven laantje.
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gronden. De historische wegen- en padenstructuur bleef echter bestaan; vooral langs de zandpaden
heeft de oorspronkelijke vegetatie zich redelijk goed weten te handhaven.

Een bewaard gebleven perceeltje van de vroegere Schijndelse Heide.

Gemeentelijk beleid in de jaren vóór WO II
In 1935 besloot de Rooise gemeenteraad tot de aanleg van een zwembassin met kanovijvers en
bijbehorend wandelpark, dat later de naam ‘De Kienehoef’ kreeg. De realisatie van dit besluit vond in
de tweede helft van de dertiger jaren plaats. Hiermee kreeg een deel van het voormalige heideveld,
een recreatief-toeristische bestemming. Zwembad De Kienehoef’, later ‘Recreatiepark Kienehoef’
groeide uit tot een recreatief-toeristische attractie die in zijn topjaren 100.000 tot 210.000 bezoekers
trok.
Particulier initiatief
In 1960 verzocht een zekere J. Heijmans uit ’s-Hertogenbosch aan de gemeente op een ruim 4 ha.
groot perceel, in de onmiddellijke nabijheid van het recreatiepark, een vakantiecentrum te mogen
aanleggen. In het daaropvolgende jaar opende ‘Bungalowpark-Kampeercentrum Rijsingen’ de deuren.
In 1982 nam de familie Van Rooij dit bungalowpark over en veranderde de naam in ‘Camping De
Kienehoef’.
Binnen het KCR-gebied kwam circa een tiental jaren geleden een tweede camping ‘de Donkershoeve’
tot stand, gelegen op de rand van het Dommeldal. Een tweetal B&B’s zijn enkele jaren geleden, juist
ten westen van het KCR-gebied, gestart: ‘De Bimdhoeve’ en ‘Het Steenuiltje’.
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Recreatief-toeristische bestemming versloft
Terwijl ‘Recreatiepark Kienehoef’ in 1935 tot stand kwam, dankzij het beleid van de toenmalige
gemeente Sint-Oedenrode, veranderde dat halverwege de jaren ‘80 van de vorige eeuw. De
bezoekersaantallen waren toen al sterk afgenomen. De gemeente onderhandelde met tal van
projectontwikkelaars, maar bleef zelf veel te lang besluiteloos.
Uiteindelijk is in 1993 het park opgesplitst in een publiek en niet-publiek deel; het openbaar gedeelte is
toen gerenoveerd. De recreatief-toeristische ontwikkeling, die nadien in het KCR-gebied plaatsvond,
kwam in deze periode vanuit particulier initiatief tot stand.
Recreatief gebruik van paden en wegen
De wegen in het gebied, en vooral de zandpaden, zijn erg in trek bij de bewoners van het KCR-gebied
voor een dagelijkse wandeling, het uitlaten van de hond, een fietstocht, of een familie-uitje. In het
gebied lopen diverse wandel- en fietsroutes. Het in 2016 geopende ‘Ommetje Rijsingen’ is een
intensief belopen wandelroute die in en buiten Sint-Oedenrode een hoge waarderingsscore heeft
verworven. Dat is zeker ook bij de gasten van beide campings en die van beide B&B’s het geval. De
wandelverenigingen OLAT en SV Fortuna 67 en de fietsclubs die in Sint-Oedenrode actief zijn, maken
van deze wegen en paden regelmatig gebruik en nemen die in de routes die zij uitzetten, op.

Topografische kaart van het KCR-gebied in 2015. Het gewijzigde gebruik van de
landbouwgronden wordt hier zichtbaar: akkergronden in ‘wit’, gronden met
boomteelt in ‘lichtgeel met gele cirkeltjes’, grasland in ‘lichtgroen’.

De afgelopen jaren is de agrarische bestemming van het KCR-gebied geleidelijk veranderd, onder
andere onder invloed van landelijke wet- en regelgeving: varkensbedrijven werden gesaneerd,
vroegere akkerpercelen werden in gebruik genomen voor boomteelt of omgezet in grasland.
Gemeentelijk beleid sinds 2017
Toerisme en recreatie is voor de gemeente Meierijstad een belangrijke economische drager.
In ‘Mijlpalen van Meierijstad’, het werkprogramma van het College van B&W voor de jaren 2017-2022,
staat dan ook als één van de doelen die de gemeente in 2022 op economisch vlak bereikt wil hebben:
“Meierijstad is een toeristische trekpleister van economisch belang, met buitenrecreatie, kunst en
cultuur als aantrekkelijke pijlers.” (Mijlpalen, 24). Dit wordt in hoofdstuk 5 van dit programma nader
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gespecificeerd: “Vergroten en toegankelijk maken van waardevolle landschappen en natuur. Een
samenhangend beleid toerisme en recreatie dat aansluit bij de ontwikkelingen binnen Het Groene
Woud, Dommelvallei en De Maashorst en de realisatie van een aantal aansprekende projecten.”
(Mijlpalen, 31).
Toekomstige recreatief-toeristische ontwikkeling van het KCR-gebied.
Het KCR-gebied biedt interessante mogelijkheden om het toeristisch-recreatief gebruik ervan op een
hoger peil te brengen en te intensiveren. Het collegeprogramma ‘Mijlpalen’ en de ‘Visie Recreatie en
Toerisme’ (2018) bieden hiervoor in principe heel goede mogelijkheden, al worden in die beide nota’s
over het KCR-gebied geen expliciete uitspraken gedaan.
De gemeente Meierijstad heeft echter wel uitdrukkelijk de ambitie om het toeristisch en recreatief
aanbod binnen haar gebied te intensiveren en in economisch opzicht aanmerkelijk aan belang te doen
winnen. De gemeente ziet zichzelf hierbij als facilitator en regisseur en is zeer geïnteresseerd in
particuliere initiatieven op het vlak van recreatie en toerisme.
Aanbevelingen
Om het KCR-gebied voor recreanten en toeristen aantrekkelijk te houden is allereerst van belang te
zorgen voor geregeld onderhoud van de bestaande voorzieningen, zoals wegen, paden, bewegwijzering en route-aanduidingen en er zorg voor te dragen dat de informatie aansluit bij de actuele
situatie. Dat draagt er in belangrijke mate toe bij dat het bestaande aantal recreanten en toeristen - de
bewoners van het gebied en de gasten van de B&B’s en de campings - min of meer op peil blijft.
Het versterken van de bestaande kwaliteit kan een volgende stap zijn. Bijvoorbeeld door meer ruimte
te bieden aan de oorspronkelijke vegetatie. Dat zou kunnen gebeuren langs de zandpaden en door
verbreding van akkerranden.
Verder zou vooral het Dommeldal meer ontsloten kunnen worden waarbij de Dommel toegankelijker
wordt. Dat zou kunnen gebeuren door oude landbouwpaadjes in ere te herstellen en - waar mogelijk
met elkaar te verbinden.
Om de aantrekkelijkheid van het gebied een echt stevige impuls te geven is méér nodig. Hierbij moet
vooral worden gedacht aan een toeristische publiekstrekker, die aansluit bij de historie van het gebied
en bij wat er aan authentieke landschapselementen bewaard is gebleven, waar bezoekers actief bezig
kunnen zijn en iets van het agrarisch verleden van deze streek kunnen ervaren. Dat zou kunnen
leiden tot meer dagrecreanten en een groter aantal verblijfstoeristen. Momenteel zijn er plannen de
Hoeve Arbeidslust in die richting te ontwikkelen.

De huidige Hoeve Arbeidslust.
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Oprijlaan naar Hoeve Arbeidslust.

Zo’n publiekstrekker zou nòg aantrekkelijker zijn te maken wanneer gezocht wordt naar aansluiting
met min of meer verwante en al bestaande toeristische activiteiten in Sint-Oedenrode, zoals de
fokpaardendag, het oogstfeest op Hoeve Strobol enzovoort.
Het volledige Deelrapport Recreatie/Toerisme kunt u vinden in Bijlage 2. ‘Rapportages
feitenonderzoek’.
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9.2

Deelrapportage Cultuurhistorie

De aanbevelingen/adviezen worden in deze sectie gedaan in de vorm van uitwerking van de in de
SWOT benoemde items.

SWOT
Cultuurhistorie
Kansen

Bedreigingen

Recreatie en toerisme
Faciliteren lokale ondernemers

externe analyse

Participatie inwoners
Open verbinding vijvers Kienehoef

*Verstedelijking

Communiceren historie landschap

Laissez faire beleid

Duidelijke verbinding Scheeken/Vlagheide

Vervreemding van bestuur

Behoefte aan ontspanning/authenticiteit
Herstellen populierenlandschap
Creëer ontmoetingsplek (MFA)

interne analyse

Natuur en Landschap
Hoeve Arbeidslust

PR + Marketing

Onderdeel Mortelen/Scheeken/Vlagheide
Oude ontginningsstructuur paden en wegen

Openbaar vervoer
Balans leeftijdsopbouw

Ligging naast landschapspark Dommeldal
Voorzieningen algemeen
Coulissenlandschap (populieren)
Ontbreken deelbeleid kernen/wijken
Onderdeel groene Woud
Vertegenwoordiging door wijkraad
Voorziet in eigen natuurbeleving

Sterktes
9.2.1

Zwaktes

Toelichting

Sterktes
Natuur en Landschap
“De heidevelden verloren toen definitief hun oude functie voor de landbouw. Op grote schaal werd de
heide omgezet in landbouwgrond. Er kwam een rationeel ingericht, grootschalig en overwegend open
akkerlandschap tot stand, doorsneden met rechte wegen”
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Bovenstaande tekst geeft aan wat de waarde is van het omliggende natuurlandschap,
want:
“De schaalvergroting betekende dat de fijnmazige structuur van in de beekdalen en veel
karakteristieke populierenbosjes en rijen populieren langs percelen verdwenen. De visueel-ruimtelijke
verschillen tussen de oude bouwlanden op de uitgestrekte open akkercomplexen, de heidevelden en
het grasland werden genivelleerd. De laaggelegen graslandgebieden werden even open als de
akkercomplexen”
Met andere woorden, de heideontginningsstructuur die het landschap kenmerkt is uniek en waardevol.
Hoeve Arbeidslust
A.C. Brock schreef in 1832 over de Hoeve Arbeidslust van de heer Jacob Kien: “Wegens de fraaie en
regelmatigen aanleg dezer gronden, de schoone mastbosschen, regte dreeven en slingerpaden,
verdient deze Hoeve een bijzondere opmerkzaamheid.”
Het ‘Complex Kinderbos’ is door de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) aangemerkt als
rijksmonument. Formeel geldt de bescherming van het ‘Complex Kinderbos’ voor: 1. het jachthuis
(monumentnr. 520464), 2. de langgevelboerderij (monumentnr. 525693), 3. de hooischuur
(monumentnr. 520465), 4. de varkensstal met bakhuis (monumentnr. 525694). Aangezien RCE deze
vier bouwwerken aanmerkt als een ‘complex’ is het evident dat deze bouwwerken in hun onderlinge
samenhang alsmede binnen de landschappelijke context waarvan zij deel uitmaken en functioneel
waren, bezien dienen te worden. Deze context betreft (het restant van) het voormalige grondbezit van
Jacob Kien, die deze gronden in de 18e eeuw liet ontginnen, er een hoeve bouwde en diverse dreven
heeft laten aanleggen.
Onderdeel ‘Mortelen/Scheeken/Vlagheide’
Het landschappelijk gebied ten westen van de wijken vormt een onderdeel van deze ecologische
verbindingszone. Doordat het gebied geen specifieke naam heeft zoals ‘Scheeken’ of ‘Vlagheide’
wordt het niet als zodanig erkend. Dit neemt niet weg dat dit een krachtig argument is om er
zorgvuldig mee om te gaan.
Ontginning structuur wegen
De ontginningsstructuur is herkenbaar in het landschap, maar wordt niet gewaardeerd c.q. erkend
door het ontbreken van ‘het verhaal’ van het landschap. Zie hieronder. Het is in feite een ‘slapende’
kwaliteit.
In de 19e en 20e eeuw vonden grootschalige ontginningen van de resterende woeste heidegronden
plaats, onder meer de Schijndelse Heide (direct ten noorden van het gebied) en de Rooische Heide.
De spoorlijn van Boxtel naar Gennep is daarbij als centrale ontginningsas gebruikt (Druijff, 2012).
Door deze ontginningen ontstond ten noorden van Sint-Oedenrode een rationeel verkavelingspatroon
met rechthoekige perceelsgrenzen en wegenpatronen. De wegen bestonden daarbij uit zandwegen
die verhoogd in het landschap waren aangelegd (Druijff, 2012).
Ligging naast landschapspark
Het landschapspark Kienehoef is de laatste jaren ontwikkeld tot één van de toeristische kernwaarden
van Meierijstad. Het feit dat het KCR-gebied grenst aan dit initiatief is een belangrijke toegevoegde
waarde. In combinatie en samenwerking met de ‘Stichting landschapspark Kienehoef’ kunnen de
waarden van het gebied versterkt worden.
Dommeldal
Het zuidelijk deel van het KCR-gebied grenst aan de Dommel; de waarde van het Dommellandschap
is van groot belang en vormt zodoende een belangrijk en waardevol onderdeel.
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Coulissenlandschap (populieren)
In het bestemmingsplan buitengebied wordt het landschap als waardevol beschreven. Men doelt hier
op de bijzonder fraaie doorkijk die vanaf de Ollandseweg mogelijk is naar het achterliggende open
landschap. De waarde van deze doorkijk staat momenteel onder groeiende druk door toenemende
bebouwing langs de Ollandseweg.
Onderdeel Groene Woud
De aanwijzing van het gebied in de stedendriehoek ’s-Hertogenbosch, Eindhoven en Tilburg tot
Nationaal Landschap Het Groene Woud is bedoeld om de daar aanwezige landschappelijke waarden
in stand te houden. Sint-Oedenrode is een belangrijk onderdeel van dit Nationaal Landschap; het
KCR-gebied kan gezien worden als één van de ‘poorten van Het Groene Woud’.
Voorziet in eigen natuurbeleving
Voor de bewoners van het KCR-gebied heeft het aangrenzende natuurgebied een belangrijke waarde
voor hun recreatie, ontspanning en bezinning.

Zwaktes
PR + Marketing
Er is nauwelijks gebruikgemaakt van de mogelijkheden die het KCR-gebied heeft op het vlak van
recreatie en toerisme. De historie en de landschappelijke waarden van het gebied zijn nauwelijks of
niet gecommuniceerd aan bewoners, toeristen of bedrijfsleven. Het KCR-gebied heeft geen naam die
het een eigen identiteit geeft (zoals: ‘Scheeken’ of ‘Vlagheide’).
Openbaar vervoer
Behoudens de buurtbus zijn er geen openbaar vervoermogelijkheden. De buurtbus vormt alleen
gedurende de dag een verbinding met het centrum en met de plaatsen Best en Boxtel. De afstand ten
opzichte van de directe buslijnen naar Eindhoven, Helmond en Den Bosch liggen op 2 of 3 kilometer
afstand.
Voorzieningen algemeen
Er zijn geen voorzieningen in de wijken Kinderbos en Cathalijne op het gebied van zorg; er zijn geen
winkels en er is geen buurthuis. Reden hiervan is waarschijnlijk dat de wijken ontwikkeld zijn in een
crisisperiode waarin werkloosheid, inflatie en hypotheekrente hoog waren.
Ontbreken deelbeleid kernen/wijken
Alhoewel er een wijkraad is ingericht voor Kienehoef, Cathalijne en Kinderbos is er formeel geen
sprake van een ontwikkeld wijkplan. Een beleidsvisie van gemeente Meierijstad hoe de 13 kernen één
gemeente kunnen vormen mèt behoud van lokale identiteit en binding, ontbreekt nog. Sint-Oedenrode
wordt, samen met Veghel en Schijndel, gezien als één van de drie hoofdkernen, maar wat dat in de
praktijk betekent, wordt in de gemeentelijke nota ‘Mijlpalen’ (de uitwerking van het coalitieprogramma)
niet verhelderd.
De wijkraad Kienehoef-Cathalijne-Kinderbos lijkt zich voornamelijk te concentreren op de wijk
Kienehoef. Dit blijkt uit de onderwerpen die de wijkraad aan de orde stelt. Het lijkt een voortzetting van
toevallige omstandigheden: de wijk Kienehoef is het eerst tot stand gekomen en heeft alle centrale
voorzieningen verkregen die binnen het gebied beschikbaar zijn. De wijken Kinderbos en Cathalijne
zijn in crisistijd gebouwd; alle oorspronkelijk geplande voorzieningen zijn wegbezuinigd. Het ‘leunen’
op de voorzieningen in de wijk Kienehoef is vervolgens geïnstitutionaliseerd.
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Kansen
Recreatie en toerisme
Gezien de aanwezigheid van één van de belangrijkste trekkers wat betreft recreatie (Helden van Kien,
volgens het gemeentelijk visiedocument ‘Recreatie en toerisme) kan, voortbouwend op dit document,
een visie ontwikkeld worden hoe aan recreatie en toerisme binnen het KCR-gebied verder vorm kan
worden gegeven. Versterking van het recreatief-toeristische karakter van het KCR-gebied kan in
toekomstige plannen (bijvoorbeeld de afkoppeling van het hemelwater in de wijk Kienehoef of de
verfraaiing van Hoeve Arbeidslust) een plaats krijgen.
Faciliteren lokale ondernemers
Lokale ondernemers kunnen geholpen worden door een duidelijk en aansprekend ontwikkelingsplan
voor de wijken Kinderbos en Cathalijne en het naastgelegen buitengebied.
Participatie van inwoners
Wanneer het betrekken van de inwoners bij (voorgenomen) ontwikkelingen in hun leefomgeving, te
zien als een vorm van ‘tapping resources’, wordt bij hen draagvlak gecreëerd en creativiteit
gestimuleerd ten aanzien van woonvormen, sociale samenhang en gedeelde verantwoordelijkheid.
Een krachtiger verbinding tussen overheid en inwoners is een logisch effect van een dergelijke
werkwijze.
Open verbinding vijvers Kienehoef
Wanneer een zodanige afkoppeling van het hemelwater binnen de wijk Kienehoef wordt gerealiseerd,
dat er een verbinding gelegd wordt met de vijvers in het Kienehoefpark, biedt dat kansen voor verdere
verfraaiing van het landschap.
Communiceren historie landschap
Er kan een communicatieplan gemaakt worden waarin we mensen bewust maken van de historie en
de andere waarden van onze woonomgeving
Duidelijke verbinding Scheeken/Vlagheide
Wanneer aan het KCR-gebied tussen Vlagheide en Scheeken een aansprekende naam (‘branding’)
zou kunnen worden gegeven, krijgt dit gebied een eigen identiteit. Hierdoor is het beter mogelijk de
ontwikkelingen binnen dit gebied in onderlinge samenhang te brengen.
Behoefte aan ontspanning/authenticiteit
Deze beide waarden zullen in de verstedelijkte gebieden rondom Sint-Oedenrode steeds meer van
betekenis worden. In ‘Brabantstad 2050’ wordt uitgegaan van de stedenring Den Bosch, Tilburg,
Eindhoven en Helmond. Het binnen deze ring liggende landschap zal steeds meer gaan functioneren
als tuin, als fiets en wandelgebied, en als plek om tot rust te komen, te ontspannen en te recreëren.
Herstellen populierenlandschap
Het landschap is ontwikkeld van heidegebied tot een populierenlandschap (vanwege de regionale
klompenindustrie). De hiervan nog aanwezige kenmerken kunnen we conserveren en/of in hun oude
luister herstellen.
Ontwikkelen van lokaal zorg/ontmoetingspunt
Het binnen de wijken Kinderbos en Cathalijne realiseren van een gezamenlijke ruimte zal een
belangrijke bijdrage leveren aan de sociale cohesie tussen de inwoners in het KCR-gebied. Om dit
haalbaar te maken kan, door of in samenwerking met de inwoners een centrale voorziening
ontwikkeld worden die voorziet in zorgloket(ten), een ontmoetingscentrum en andere bijpassende
dienstverlening.

Gebiedsvisie KCR – 19 februari 2020

44

Bedreigingen
Verstedelijking
Verdere verstedelijking van de omgeving wordt ervaren als een bedreiging, omdat dit ingaat tegen het
inmiddels breed gedragen besef dat we voorzichtig om moeten gaan met de huidige ‘open ruimte’

Laissez faire beleid
Indien geen beleid ontwikkeld wordt (ook op wijkniveau) ontstaat het risico van verpaupering,
vereenzaming, wildgroei en anonimisering.
Vervreemding van bestuur
Als geen duidelijke uitwisseling plaatsvindt tussen bestuur (politiek en ambtenaren) en de bewoners
zal de kloof tussen burgers en bestuur toenemen, met als gevolg dat wederzijds onbegrip groeit.
Waarmee niet gezegd wordt dat de wijkraad niet functioneert, maar dat de opgave waar het hier om
gaat te groot is om die volledig aan de wijkraad toe te delen.
9.2.2 Conclusies en aanbevelingen
Het gebied Kinderbos en Cathalijne was van oorsprong ‘woeste grond’ - een uitgestrekt heideveld met
nauwelijks enige bewoning. Karakteristiek in het huidige landschap is de paden en lanenstructuur, die
tot stand kwam tijdens de ontginning van deze heide. Omdat deze ontwikkelingsgeschiedenis bij velen
niet bekend is, wordt het nog aanwezige landschappelijk schoon (een ontginningslandschap in
combinatie met een coulissen-landschap) niet op waarde geschat’.
Het gebied Rijsingen heeft een historie en cultuur die teruggaat tot minimaal 1300. Hier is sprake van
eeuwenoude bewoning in verschillende vormen (slotjes en boerderijen). Het Dommellandschap waar
Rijsingen aan grenst, evenals Kinderbos en Cathalijne, wordt algemeen als kostbaar en waardevol
beschouwd.
Vanaf de jaren 80 zijn de wijken Kinderbos en Cathalijne gerealiseerd, die in afwijking van de
oorspronkelijke plannen (te) sober zijn uitgevoerd. Er is nog ruimte voor bebouwing (voormalig
Kinderbos Noord), maar dit moet dan wel gebeuren conform de methodiek die de moderne
architectuur voorstaat (voldoende sociale ruimte en sociale cohesie).
Verfraaiing van het landschap door nieuwe aanplant en het gebruikmaken van kansen die
waterafvoersystemen bieden moeten aangegrepen worden. Er moet gewaakt worden voor verdere
verstedelijking, indachtig de provinciale inzichten van ‘Brabantstad 2050’. Voorzieningen zoals
bijvoorbeeld in de vorm van een multifunctioneel gebouw of ontmoetingsruimte zijn voor de bewoners
van de wijken Kinderbos en Cathalijne essentieel. Plannen, zoals deze momenteel ontwikkeld worden
met betrekking tot de Hoeve Arbeidslust, dienen zo mogelijk gesteund te worden.
Het volledige Deelrapport Cultuurhistorie kunt u vinden in Bijlage 2. ‘Rapportages
feitenonderzoek’.
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9.3

Deelrapportage Wonen/Welzijn

Eén van de onderdelen van de gebiedsvisie KCR heeft betrekking op het aspect ‘wonen/welzijn’.
Onderstaand schema geeft een beeld van sterke en zwakke kanten van het KCR-gebied op het
aspect ‘wonen/welzijn’. Samen vormen die de gebieds-interne analyse. Daarna is een analyse
gemaakt van kansen om de woonfunctie van het gebied te verbeteren en af te stemmen op de
demografische ontwikkeling van nu en die in de toekomst. Ook is geïnventariseerd wat een dergelijke
verbetering zoal in de weg kan staan of belemmert: elk van die factoren vormt een potentiële
bedreiging voor zo’n verbetering. Die kansen en bedreigingen hebben van doen met ontwikkelingen
buiten het KCR-gebied en vormen samen de gebieds-externe analyse. Eerst wordt de schematische
analyse gepresenteerd, daarna volgt een toelichting op elk van de genoemde sterktes en zwaktes,
kansen en bedreigingen.

SWOT
Wonen/Welzijn

Externe analyse

Kansen

vooruitgrijpen op een demografische ontwikkeling
ambitie Meierijstad en Woonmeij wat betreft
wonen/welzijn

Interne analyse

afkoppeling en infiltratie hemelwater

9.3.1

relatieve kleinschaligheid van het gebied

Bedreigingen

traditioneel denken over wonen/welzijn
mogelijk gebrek aan durf bij de beslissers
complexiteit van werken binnen bestaande structuren

welke rol kiest wijkraad Kienehoef?

karakter van het KCR-gebied is algemeen Roois

draagvlak in het gebied: mogelijk zwakke schakel
Draagvlak in het gebied mogelijk zwakke schakel

voorbeeldfunctie uitvoering Omgevingswet

momentum’ ontbreekt nog

Sterktes

Zwaktes

Toelichting

Sterktes
Relatieve kleinschaligheid van het gebied.
Het KCR-gebied vormt een afgebakend geheel en is qua oppervlak en aantal inwoners niet te
omvangrijk; hierdoor is het geheel goed te overzien.
Karakteristiek van het KCR-gebied is algemeen Roois.
De kenmerken van het KCR-gebied wijken niet fundamenteel af van Sint-Oedenrode als geheel; het
gebied is representatief voor Sint-Oedenrode.
Voorbeeldfunctie uitvoering Omgevingswet
Dankzij het initiatief van de groep Omgevingsvisie KCR kan dit gebied fungeren als een welkome
proeflocatie voor de Gemeente.
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Zwaktes
Welke rol kiest wijkraad Kienehoef?
Wijkraad Kienehoef geeft het initiatief van de groep gebiedsvisie KCR (nog) geen actieve steun. Dit
verzwakt de positie van deze groep, die immers geen representant is van de bevolking in het gebied.
Draagvlak in het gebied: mogelijk zwakke schakel.
Participatie is een wezenlijk element in de ontwikkeling van een omgevings- en gebiedsvisie; in
hoeverre het initiatief van de groep Omgevingsvisie KCR gedragen wordt door de bevolking van het
gebied, is (nog) onduidelijk.
‘Momentum’ ontbreekt (nog).
De groei van het aantal ouderen neemt de komende tien jaar toe en dat geldt ook voor het aantal
eenpersoonshuishoudens. Een dergelijke demografische ontwikkeling heeft voor de betrokkenen en
voor de samenleving als geheel de nodige consequenties. Menigeen zal zich dit nog niet realiseren,
schuift het wellicht weg als ‘een probleem van latere zorg’. Het is echter een vraagstuk dat binnen het
kader van een omgevingsvisie moet worden aangepakt. De meeste mensen zijn echter niet bekend
met het bestaan van de Omgevingswet, laat staan met de betekenis hiervan. Hierdoor zal een initiatief
met betrekking tot deze demografische ontwikkeling wellicht nog weinig betrokkenheid en inzet
opwekken.

Kansen
Vooruitgrijpen op een demografische ontwikkeling.
Voor de gemeente Meierijstad - meer specifiek de gemeentelijke Taakgroep Omgevingswet - komt het
initiatief van de werkgroep gebiedsvisie KCR als geroepen.
Ambitie Meierijstad en Woonmeij wat betreft wonen/welzijn.
De ambities van gemeente Meierijstad en die van woningbouwcorporatie Woonmeij met betrekking tot
de woningbouw in Sint-Oedenrode voor de komende 10 jaar (tot 2028) sluiten nagenoeg naadloos op
elkaar aan; beide partijen onderkennen de demografische ontwikkeling van veroudering van de
bevolking en de groei van het aantal alleenstaanden in relatie tot woningbouw en inrichting van de
woonomgeving.
Afkoppeling en infiltratie hemelwater.
Het waterschap is voornemens het hemelwater van het riool af te koppelen en het te infiltreren in het
gebied, mogelijk via een open waterloop. Hoewel deze afkoppeling betrekking heeft op de wijk
Kienehoef, zal de infiltratie via een open waterloop wellicht gaan grenzen aan het KCR-gebied. Het is
een zeer zichtbare ingreep die ook zal appelleren aan de bevolking van het KCR-gebied. Dit kan een
hefboomwerking hebben en in positieve zin bijdragen aan de interesse in en motivatie voor de
ontwikkeling van een gezamenlijk gedragen visie voor het KCR-gebied.

Bedreigingen
Traditioneel denken over wonen/welzijn.
Het percentage eenpersoonshuishoudens en ouderen zal de komende jaren toenemen. Dit vraagt om
een andere wijze van bouwen, temeer omdat de gemeente woningbouw bij voorkeur via inbreiding wil
realiseren. Dit kan gevolgen hebben voor de inrichting van woonwijken (bijvoorbeeld de vorming van
hofjes met gemeenschappelijke tuinen, wat het onderling contact tussen de bewoners kan stimuleren).
Dit vraagt een ‘omdenken’ van het gebruikelijke woonconcept, zowel bij de beleidsmakers als bij de
(toekomstige) bewoners. Het maken van zo’n omslag in denken vraagt echter een bepaalde instelling
en kost tijd.
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Mogelijk gebrek aan durf bij de beslissers.
Ruimte scheppen in tijd en middelen om voorbereid te zijn op de hiervóór geschetste demografische
ontwikkeling kan tot gevolg hebben dat eerdere beleidsbeslissingenmoeten worden heroverwogen.
Durft de Raad/Woonmeij dit aan?
Complexiteit van werken binnen bestaande structuren.
Vanuit een ander woonconcept innovatieve herinrichtingsplannen ontwikkelen binnen een bestaande
wijk vraagt de nodige creativiteit, temeer wanneer die plannen - noodzakelijkerwijs - slechts fasegewijs
kunnen worden uitgevoerd: huizen kunnen slechts in kleine aantallen tegelijk worden aangepast (cfr.:
verbouwen terwijl de winkel open blijft).
9.3.2 Conclusies en aanbevelingen deelrapportage wonen/welzijn
Het gebied Kinderbos-Cathalijne-Rijsingen heeft eeuwenlang deels ook een woonfunctie gehad.
Voorheen, toen nagenoeg het hele gebied nog een agrarische bestemming had, was het aantal
woningen er nogal bescheiden. Langs de Ollandseweg en ook in het gebied zelf stond een aantal
boerderijen die tot omstreeks de eeuwwisseling nog volop in bedrijf zijn gebleven, met verder een
paar woonhuizen en een enkel winkeltje. Op Rijsingen lag vanouds een buurtschap.

Afb. 1 Uitsnede van de topografische kaart van 1900, met pad Rijsingen (in rood) en linksboven de
gelijknamige buurtschap. Tussen deze buurtschap en Lindendijk stonden toen slechts enkele,
verspreid liggende boerderijen.

Midden jaren 70 van de vorige eeuw kreeg een belangrijk deel van het KCR-gebied een
bouwbestemming. Vanwege de groeiende vraag naar woonruimte is toen de al gerealiseerde wijk
Kienehoef-Noord in westelijke richting uitgebreid (plan ‘Kienehoef-West’, de latere wijken Kinderbos
en Cathalijne). De bouwplannen betroffen het gedeelte tussen Zwembadweg, Kinderbos en
Ollandseweg en het deel tussen Ollandseweg, Cathalijnepad en pad Rijsingen.
Het was een tijd waarin de economie stagneerde en de welvaart daalde door de oliecrises in 1973 en
1979. De overheidstekorten liepen op, de werkloosheid groeide en de inflatie nam toe. Gezien de
malaise die er toen in Nederland bestond besloot de gemeente de aanvankelijke bouwplannen in het
gebied sterk te versoberen en in de uitvoering van het plan Kienehoef-West te bezuinigen op de
voorgenomen voorzieningen in dit plandeel. Het was ook reden een deel van het bouwplan niet in
uitvoering te nemen (‘Kinderbos-Noord’, ofwel ‘Koningsvaren’).
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Afb. 2. Uitsnede van de topografische kaart 1984. Plangebied Kienehoef-West (Kinderbos en Cathalijne) is nog niet in uitvoering genomen; links Buurtschap Rijsingen.

De periode van voorbereiding en uitvoering van de twee plandelen Kinderbos en Cathalijne hebben
ongeveer 15 jaar in beslag genomen (periode 1976-19912).

Afb. 3. Uitsnede topografische kaart 1993. Plangebied Kienehoef-West (Kinderbos en
Cathalijne) is gerealiseerd, uitgezonderd Koningsvaren; Plan Bolle Akkers is nog niet in
uitvoering.

2

Strategisch Voorraad Beleid/Portfoliobeheer, Wovesto (2016).
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Gebouwd op groei
Het KCR-gebied bestaat uit een dunbevolkt deel - het buitengebied met de Buurtschap Rijsingen - en
een, voor Rooise begrippen, tamelijk dichtbevolkt3 deel: de wijk Kinderbos en Cathalijne, die

Buurtschap Rijsingen.

qua groenvoorziening (bomen, plantsoentjes en speelveldjes) vergelijkbaar is met diverse andere
Rooise woonwijken.

Groenvoorziening aan het Sweelinckplein.

3

Bevolkingsdichtheid: de bevolking per km² land (CBS).
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In Kinderbos-Cathalijne staan 535 woningen, waarmee zij één van de grotere wijken in SintOedenrode is: qua grootte ongeveer vergelijkbaar met Nijnsel (577 woningen) en 2½ maal groter dan
Olland (223 woningen). Al deze woningen zijn eengezinswoningen 4. Terwijl in de Buurtschap
Rijsingen overwegend koopwoningen staan (88%), bestaat de wijk Cathalijne-Kinderbos voor 31% uit
huurwoningen, die, op 2% na, in het bezit zijn van woningbouwcorporatie Woonmeij.
De wijk bestaat grotendeels uit rijtjeshuizen, waaronder sociale-woningbouw en seniorenwoningen.
Aan de buitenranden van de wijk staan tweekappers en alleenstaande huizen. De gemiddelde
woningwaarde ligt iets beneden het Roois gemiddelde (€ 289.000), namelijk: € 274.000. In Buurtschap
Rijsingen is dat € 452.000. De wijk Kinderbos-Cathalijne blijkt de economische neergang in de jaren
70 te weerspiegelen (ontbreken van voorzieningen en een sobere bouwwijze).

Aan de buitenrand alleenstaande huizen en tweekappers.

Vergrijzing van Sint-Oedenrode
Sint-Oedenrode telde per 26 oktober 2018 17.920 inwoners. Hiervan is de groep van 45-65 jaar het
grootst, nl.: 5.305 personen, bijna 30% van de totale bevolking. De leeftijdsgroep van 25-45 jaar is
nauwelijks groter dan die van 65 jaar en ouder: 3.900 tegenover 3.765. De leeftijdsgroepen van 0-15
en van 15-25 jaar tellen respectievelijk 2.880 en 2.070 personen. Gezien deze bevolkingsopbouw is te
verwachten dat de Rooise bevolking de komende twintig jaar - zonder instroom van buiten - verder
veroudert en steeds meer zal krimpen. Het aantal geboorten in 2018 was al praktisch even groot als
het aantal sterfgevallen in dat jaar. De bevolkingsgroei stokt.
Deze trend is overal in het dorp zichtbaar, al bestaan er natuurlijk wel verschillen tussen de diverse
wijken en buurtschappen. In de wijk Kinderbos-Cathalijne zijn, net zoals bijvoorbeeld in wijken als
Kienehoef of Vogelenzang, vooral gezinswoningen gebouwd. Er is toen voor groei gebouwd (jaren
‘80/’90 van de vorige eeuw).
Risico van vereenzaming en maatschappelijk isolement
In Sint-Oedenrode voerden in oktober 2018 2.115 inwoners een eenpersoonshuishouden; dat is bijna
12% van de bevolking. Dit betreft vooral gescheiden en verweduwde personen, maar ook mensen die
niet eerder een relatie hebben gehad. In het buitengebied Rijsingen-Schijndelse Heide was het
percentage alleenstaanden toen ruim 7% en in de wijk Kinderbos-Cathalijne bijna 13%.

4

Woningen die een geheel pand vormen (CBS).
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Wie leeft in een eenpersoonshuishouden heeft een reëel risico op vereenzaming en isolement. Zowel
in het belang van deze mede-Rooienaren, als van de Rooise samenleving als geheel, zijn maatregelen nodig om dit risico minstens te verkleinen. Zeker gezien de demografische ontwikkeling
binnen de bevolking van Sint-Oedenrode.
Van de bevolking in Sint-Oedenrode in de werkzame leeftijd5, neemt ruim 10% niet actief aan het
arbeidsproces deel, hetzij omdat zij sociale bijstand ontvangen 6, (tijdelijk) arbeidsongeschikt dan wel
werkloos zijn. In Sint-Oedenrode Centrum Noord is dit cijfer het hoogst, namelijk: 8.71%. Dat ligt voor
Kinderbos-Cathalijne op 13.95% en voor Kienehoef Noord op 13.73%. Voor Rijsingen-Schijndelse
Heide is dat 10.53%.
Daarnaast ontvangt het vijfde deel van de Rooise bevolking AOW: 3.590 personen ofwel 20.03%; voor
Rijsingen/Schijndelse Heide is dat 21.42% en voor Kinderbos-Cathalijne 15.32%.
Al deze groepen staan buiten het arbeidsproces en bestaat er een reëel risico op maatschappelijk
isolement: daling van inkomen bemoeilijkt immers participatie en persoonlijke ontplooiing.
Ontbrekende voorzieningen
In het KCR-gebied zijn voor de bewoners geen voorzieningen aanwezig in de vorm van bijvoorbeeld
een winkel, een café of buurtcentrum, al is het inwonertal er vergelijkbaar met dat van Nijnsel waar
dergelijke voorzieningen wel beschikbaar zijn. Het ontbreken van zo’n buurthuis is een gemis, alleen
al vanwege de ook in het KCR-gebied merkbare vergrijzing, de toename van het aantal
eenpersoonshuishoudens en het percentage personen dat (tijdelijk) niet aan het arbeidsproces kan
deelnemen. In dit gebied woont wèl 8.5% van de Rooise bevolking7.
Woningbouw en uitbreiding
Het College heeft in zijn Woonvisie (2018) als streefdoel geformuleerd om aan de woningvoorraad in
Sint-Oedenrode gedurende de periode 2018-2028 699 woningen toe te voegen en in de jaren 20282040 245. Minstens een kwart hiervan moet bestaan uit sociale huurwoningen. Via jaarlijkse
monitoring kan dit streefdoel worden aangepast aan de feitelijke situatie en de dan beschikbare
mogelijkheden. Woningbouw wordt door de gemeente ingezet als middel voor het per kern in stand
houden van voorzieningen en leefbaarheid.
Vergrijzing en de toename van eenpersoonshuishoudens maken dat de woonvraag verandert. Bij de
beantwoording van deze vraag is voor woningbouwcorporatie Woonmeij een belangrijke rol
weggelegd. De corporatie ‘wil zowel inspelen op de behoeftes van ouder wordende bewoners, die
graag langer thuis willen blijven wonen, als huisvesting bieden aan jongeren, ook in de kleinste
dorpen’. Naast ‘voldoende duurzame en passende sociale huurwoningen’, wil Woonmeij zich ook
’inzetten voor zorgvastgoed en noodzakelijk maatschappelijk vastgoed nabij deze woningen’. Want
niet alleen de individuele woonvraag verandert ook de woonomgeving. Die moet zich ontwikkelen tot
‘een samenleving, waarin mensen meer voor elkaar gaan betekenen en echt sámen wonen’.
Woonmeij wil in de periode tot 2028 538 woningen aan haar woningbestand in Rooi en Schijndel
toevoegen en al bestaand bezit herontwikkelen (Koersplan, 2018).
Intentie van de gemeente is nieuwbouw op zogeheten ‘inbreilocaties’ te realiseren en niet te kiezen
voor uitbreidingslocaties (Woonvisie, 2018). Plannen om de huisvestingsambitie van de gemeente en
de woningbouwcorporatie deels te realiseren binnen het KCR-gebied zijn er - op dit moment - niet,
aldus werd ons van de zijde van de gemeente Meierijstad, desgevraagd, verzekerd (afdeling
ruimtelijke ordening).

5

Niet-leerplichtige personen die de nog geen recht hebben op een AOW-uitkering.
Sociale bijstand ontvangen diegenen die onvoldoende inkomen of vermogen hebben om in het eigen levensonderhoud te
voorzien en niet voor een andere voorziening of uitkering in aanmerking komen.
7
In Boskant en het bijbehorend buitengebied woont 8.7% van de Rooise bevolking; in Olland en het bijbehorend buitengebied
5.8%.
6
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Uitbreiding binnen het KCR-gebied
Grootschalige uitbreiding ten noorden van de Ollandseweg blijkt om twee redenen niet voor de hand
liggend. Het gebied Ollandseweg-Kinderbos-Hoogeind heeft namelijk de dubbelbestemming ‘waarde’
en ‘waterstaat’8. Daar bouwen zal eerst en vooral leiden tot forse negatieve effecten op de waterhuishouding in het gebied en daarnaast ook grote onherstelbare schade toebrengen aan de
archeologische ondergrond.

Afb. 4. Uitsnede van het bestemmingsplan buitengebied Sint-Oedenrode (www.ruimtelijkeplannen.nl).

Verdichting Ollandseweg
Zoals op Afbeelding 1 (p. 50) is te zien, was de bebouwing aan weerszijden van de Ollandseweg
omstreeks 1900 nog uiterst bescheiden. Buurtschap Rijsingen buiten beschouwing gelaten, stond er
langs deze weg slechts een klein aantal boerderijen. Inmiddels is de bebouwing aan deze weg sterk
toegenomen. Het eerste gedeelte van deze weg vanaf de kruising Schijndelseweg-Lindendijk en
Ollandseweg-Grote-Doelenlaan tot aan Kinderbos is, met name vanaf het midden van de vorige eeuw
nagenoeg volledig bebouwd, met uitzondering van de bolle akker tussen Laan ten Rode en
Cathalijnepad.

8

Zie: www.topotijdreis.nl; dit geldt ook voor andere (uitsneden van) topografische kaarten die in deze tekst zijn opgenomen.
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Nieuwbouw buiten de bebouwde kom in het kader van de regeling ‘rood voor groen’.

De bebouwde kom van Sint-Oedenrode is met de aanleg van de wijk Kienehoef in de zestiger jaren en
nadien met de uitvoering van het bouwplan ‘Kienehoef West’ (Kinderbos-Cathalijne) steeds verder in
westelijke richting verlegd.
Na 2000 heeft op verschillende locaties buiten de bebouwde kom (ver-)nieuwbouw plaatsgevonden,
onder andere in het kader van de zogeheten regeling ‘rood-voor-groen’, waarbij een varkensfokkerij is
gesaneerd in ruil voor het verkrijgen van een bestemmingswijziging: gronden met een agrarische
bestemming werden omgezet in een tweetal bouwlocaties buiten de bebouwde kom, aan weerszijden
van de Ollandseweg. Daar en ook op andere plaatsen is nieuwbouw gerealiseerd die in enkele
gevallen sterk contrasteert met de traditionele bebouwing in het Roois buitengebied. Dit doet afbreuk
aan de kwaliteit van het KCR-gebied.
Aanbevelingen
In het KCR-gebied is in de jaren ‘70 - een periode van economische stagnatie - het plan ‘KienehoefWest’ gerealiseerd: de wijk Kinderbos-Cathalijne. Dit heeft ertoe geleid dat het oorspronkelijke
bouwplan is versoberd. De wijk is niettemin redelijk ruim van opzet; op diverse plaatsen zijn
groenvoorzieningen.
In lijn met de Integrale visie openbare ruimte (IVOR) die in 2018 door de gemeenteraad is vastgesteld,
moet de leefomgeving in de wijk Kinderbos-Cathalijne worden versterkt. Hiervoor zou in overleg met
de bewoners een plan opgesteld en stapsgewijs in uitvoering genomen moeten worden.
Zoals in heel Sint-Oedenrode neemt ook in de wijk Kinderbos-Cathalijne de vergrijzing en het aantal
eenpersoonshuishoudens toe. Dit leidt tot een geleidelijke verandering van woonwensen: ouderen en
alleenstaanden hebben immers andere wensen op het gebied van huisvesting dan bijvoorbeeld jonge
gezinnen.
Het is gewenst in samenspraak met de bewoners - op basis van de bij hen levende woonwensen 9 een plan op te stellen voor een grootschalige, fasegewijze herinrichting van de wijk via renovatie en
(ver-)nieuwbouw. Dit sluit aan bij de plannen van respectievelijk de gemeente (Woonvisie, 2018) en
woningbouwcorporatie Woonmeij (Koersplan, 2018).

9

Gemeente Meierijstad heeft in het voorjaar van 2019, samen met andere gemeenten in de regio, een woonwensen-onderzoek
gedaan bij een steekproef van 15.000 van haar inwoners; eind 2018 zijn met inwoners van een tiental kleinere kernen al
gesprekken gevoerd over hun woonbehoefte.
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In relatie met het vorige punt, verdient het aanbeveling in de wijk Kinderbos-Cathalijne een
voorziening te creëren waar de inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Een dergelijke voorziening kan
belangrijk bijdragen aan het algemeen welzijn en de sociale cohesie in de wijk - het gevoel van
veiligheid en van gedeelde verantwoordelijkheid voor de gezamenlijke leefruimte zullen er
aanmerkelijk door worden versterkt.
Gemeente Meierijstad heeft in haar Woonvisie uitdrukkelijk aangegeven prioriteit te geven aan
inbreidingsplannen boven uitbreidingsplannen. Dat is in lijn met de door de provincie uitgebrachte nota
De kwaliteit van Brabant - Visie op de Brabantse leefomgeving (2018), waarin de Provincie aangeeft
het nog beschikbare Brabantse buitengebied te willen beschermen en versterken. Gelet op de
recreatief-toeristische kwaliteit van het KCR-gebied, is daar geen ruimte voor realisering van de
grootschalige woningbouwambities van de gemeente en van Woonmeij.
In de afgelopen decennia is de bebouwing aan weerszijden van de Ollandseweg - vanaf Kinderbos tot
de grens van Olland - steeds verder toegenomen. Dat geldt ook voor de Bobbenagelseweg en de
Zwembadweg vanaf Streekpark Kienehoef tot Schootsedijk en eveneens voor het hele gebied
Schijndelse Heide. Deze verdichting ontneemt het zicht op het achterliggende open gebied van
Dommeldal en Schijndelse Heide. Omwille van het behoud van de landschappelijke kwaliteit van het
KCR-gebied moet dit proces van sluipende verdichting worden gereguleerd, of beter nog worden
gestopt.
Het volledige Deelrapport Wonen/Welzijn kunt u vinden in Bijlage 2. ‘Rapportages
feitenonderzoek’.
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9.4

Deelrapportage Natuur

SWOT
Natuur

Externe analyse

Kansen

Bedreigingen

Toenemende maatschappelijke steun
biodiversiteit/landschap/beheer
Plannen waterschap en gemeente inzake
waterkwaliteit/-huishouding
Combinatie natuur en recreatiebeleid
van Provincie en gemeente

Stedelijke ontwikkeling op kwetsbare plekken
Verkoop en herontwikkeling Hoeve Arbeidslust
Weinig bewustzijn van de waarde van het gebied
bij inwoners

Bewustwording kwaliteiten van het gebied bij inwoners
en gemeente

Natuur in het gebied

Interne analyse

Versnippering van kwetsbare natuur
Beschermde status Dommeldal
Eventuele gevolgen verkoop landgoed
Bijzondere zeldzame soorten
Ontbreken beleidsvisie
Wandelroutes/beleving natuur

Sterktes

Zwaktes

9.4.1 Toelichting
De sterktes en zwaktes zijn vervolgens met de kansen en bedreigingen geconfronteerd:
Kansen versus sterktes:
Als er kansen zijn voor de al aanwezige sterkte kanten van het gebied, dan is dat zeer positief. Dit
kunnen belangrijke ‘dragers’ in een gebiedsvisie zijn.
Kansen versus zwaktes:
Wanneer zich een kans voordoet op een gebied waar een zwakte zit, dan kunnen inspanningen er
mogelijk voor zorgen dat de zwakte wordt opgeheven.
Bedreigingen versus sterktes:
Een bedreiging kan wellicht worden geneutraliseerd doordat men op hetzelfde vlak een sterkte heeft.
Bedreigingen versus zwakten:
Vaak wordt het kernprobleem hier gevonden: externe bedreigingen die ingrijpen op zwakke
eigenschappen van het gebied. Wanneer hier raakvlakken zijn, heeft dit direct de aandacht nodig. Hoe
kan een zwakte worden opgeheven?
Dit is hieronder uitgewerkt en toegelicht.
Het gebied beoordeeld (YY: zeer positief, Y: positief, N: negatief, NN: negatieve invloed).
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9.4.2

Conclusies en aanbevelingen deelrapportage Natuur

De natuurwaarden in het gebied kunnen profiteren van toenemende maatschappelijke
aandacht.
Het gebied kent ten opzichte van andere deelgebieden in de gemeente een historisch gegroeide
goede natuurstructuur met specifieke habitats en beschermde soorten. Ook zijn er al goede
bestaande mogelijkheden (wandelroutes) om de natuur hier te beleven. Delen van het gebied zijn
wettelijk beschermd als Nationaal Natuur Netwerk (Dommeldal: hoge bescherming) of aangeduid als
waardevol (provinciale verordening, bestemmingsplan; kan makkelijker gewijzigd worden).
Er is toenemende maatschappelijke steun en er komen meer concrete initiatieven op het gebied van
biodiversiteit, landschap/beheer en watermanagement. Door deze ontwikkelingen te kennen en hierbij
aan te sluiten/mee te doen kunnen natuurwaarden verder versterkt worden waardoor het gebied nog
aantrekkelijker wordt en nog beter op de kaart komt. Deze waarden bieden mogelijkheden de
recreatie in het gebied en de beleving van de natuur verder te ontwikkelen.
Centrale aanpak en regie nodig voor beheer of ontwikkeling met respect voor de
natuurwaarden
Tegelijkertijd is de natuur in het KCR-gebied kwetsbaar en versnipperd aanwezig. De toekomst van
Hoeve Arbeidslust (nog onduidelijk) kan bepalend zijn voor de ontwikkelrichting: versterken of
verzwakken van de natuurwaarden. Ook zijn structuur en waarden bij de bewoners in het gebied
onvoldoende bekend en ontbreekt een gerichte (centrale) aanpak. Dit vormt een risico van
toekomstige ontwikkelingen die geen rekening houden met de eigenschappen van het gebied.
Vanwege de klimaatverandering is de overheid bezig om de Dommel meer ruimte te geven
(waterberging) en pieken met hemelwater uit de wijk direct naar het oppervlaktewater af te voeren
(afkoppelen van het riool). Ook ons gebied krijgt hier mee te maken en er zijn koppelkansen voor het
beheer en de ontwikkeling van natuur. Bewustwording van de waarden in het gebied bij de bewoners
en de gemeente, gecombineerd met een sterkere recreatiefunctie vergroten de kansen voor
natuurontwikkeling/beheer in het gebied.
Het volledige Deelrapport Natuur kunt u vinden in Bijlage 2. ‘Rapportages feitenonderzoek’.
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9.5

Deelrapportage Water

Water is een belangrijk aspect in het projectgebied voor de gebiedsvisie Kinderbos, Cathalijne en
Rijsingen. In de eerste plaats vanwege de prominente aanwezigheid van de rivier de Dommel.
Daarnaast omdat de klimaatverandering (waterhuishouding) en de doelen voor ecologie
(waterkwaliteit) voor het gebied een opgave betekenen. De overheden hebben concrete plannen die
uitgevoerd gaan worden.

SWOT
Water
Kansen

interne analyse

externe analyse

Creatieve synergetische invulling van
wateropgave
Wateropgave levert natuurwaarde en beleving voor
omgeving
Wateropgave levert waterveiligheid en droge voeten

Aanpak Wateropgave houdt geen rekening met
natuurwaarden
Gebruik voor waterberging
beperkt mogelijkheden voor
ander gebruik gronden
Verdroging bedreigt landbouw en boomteelt

Budget/verdienmodellen voor het uitvoeren van de kansen
Combinatie natuur, water en recreatie
Bewustzijn bewoners en grondeigenaren
Aanwezigheid van de Dommel als blauwe
ader door het gebied

Sterktes

9.5.1

Bedreigingen

Gelimiteerd beschikbare bergingsmogelijkheden

Zwaktes

Toelichting

De klimaatverandering leidt tot een wateropgave in het gebied voor berging en afvoer. De verdroging
is ook een aandachtspunt, zowel voor de natuur als voor de landbouw. Een samenhangende
oplossing betekent dat met maatregelen voldaan wordt aan de wateropgaven zonder onnodige
beperking van de gebruiksmogelijkheden en met versterking van de recreatieve waarde in het gebied.

Sterktes
Combinatie natuur, water en recreatie
De combinatie tussen de natuurwaarden, het water en de recreatie in het gebied is een sterk punt. Het
gebied heeft een sterk gevestigde bestaande waterstructuur met een hoge natuurwaarde die zich
leent voor recreatie.
Initiatieven- en privaat publieke samenwerking
Waterschap en gemeente zijn met de uitwerking van de wettelijke taken voor goed watermanagement
al bezig. Daarnaast is er samenwerking tussen professionele partijen, belanghebbendengroepen en
de overheid om kansen uit te werken. Ook de lokale recreatiebedrijven doen hierin mee.
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Aanwezigheid van de Dommel als blauwe ader door het gebied
De Dommel loopt als een grote watersnelweg door het gebied. Een groot deel van het hemelwater
koppelt af op deze blauwe hoofdstructuur. Naast het bergen en afvoeren van water, dient de Dommel
ook als bron van natuurwaarde en biedt zij recreatiemogelijkheden.

Zwaktes
Budget/verdienmodellen voor het uitvoeren van de kansen
Slechts een deel van de ideeën en plannen kennen ook al een toegezegd budget. Er moeten dus
aanvullende financieringsvormen gevonden worden om tot daadwerkelijke uitvoering te komen om de
kansen te verzilveren.
Bewustzijn bewoners en grondeigenaren
De bewoners en grondeigenaren in het gebied zijn zich slechts in beperkte mate bewust van de
wateropgave en de mogelijkheden die deze met zich meebrengt.
Gelimiteerd beschikbare bergingsmogelijkheden
De wateropgave en het streven naar klimaatadaptatie hebben maar beperkte realisatiemogelijkheden.
Door het natuurlijk hoogteverschil van het gebied en het grote benodigde oppervlak, zijn er weinig
plaatsen waar het water natuurlijk kan worden opgevangen. Daarnaast is de grondwaterstand in het
gebied hoog, waardoor berging in de bodem ook moeilijk gaat.

Kansen
Wateropgave levert recreatiewaarde, versterking recreatie bedrijven
De bestaande wateropgave brengt kansen met zich mee. Ook op het gebied van recreatie. Een
waterbergingsinrichting in het landschap kan een bron zijn voor bijvoorbeeld watersport,
natuurrecreatie en dergelijke.
Wateropgave levert natuurwaarde en beleving voor omgeving
De bestaande wateropgave brengt kansen mee op het gebied van natuurwaarde. De inrichting ten
behoeve van waterberging kan op een natuurversterkende manier gebeuren waardoor met de
wateropgave ook natuurwaarden worden ontwikkeld. Denk hierbij aan zaken als; natuurvriendelijke
oevers, plas- dras situaties etc.
Wateropgave levert waterveiligheid en droge voeten
De wateropgave brengt kansen mee op het punt van de leefbaarheid in het gebied. Door de inpassing
van een waterbergingsinrichting zal de kans op overstromingen afnemen en de waterveiligheid
toenemen. Als resultaat daarvan zal de algemene leefbaarheid van het gebied verhoogd worden.

Bedreigingen
Wateropgave pakt negatief uit voor landschap
Een bedreiging is dat uitvoering van de wateropgave een negatieve impact heeft op de beleving van
het landschap. De realisatie van een groot wateroppervlak kan het landschap bijvoorbeeld
versnipperen en afbreuk doen aan de toegankelijkheid.
Gebruik voor waterberging beperkt mogelijkheden voor ander gebruik gronden
Wanneer een groot oppervlak nodig is voor de realisatie van waterberging in een situatie waarin deze
permanent geïnundeerd is verliest de grond zijn functie voor andere doeleinden dan enkel
waterberging.
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Verdroging bedreigt landbouw en boomteelt
Het realiseren van een grote laagte in het landschap ten behoeve van waterberging in extreem natte
perioden kan in droge perioden leiden tot uitdroging van het omliggende landschap.
Het volledige Deelrapport Water kunt u vinden in Bijlage 2. ‘Rapportages feitenonderzoek’.
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9.6

Deelrapport Bedrijven

Het KCR-gebied is deels beschermd natuurgebied met betrekking tot het Dommeldal. Het ligt dicht
tegen het natuurgebied de Geelders en is onderdeel van het Nationaal Landschap het Groene Woud
en het Van Gogh National Park. De mogelijkheden het KCR-gebied verder te ontwikkelen liggen dan
ook vooral op toeristisch-recreatief terrein.
In de loop der jaren is in het gebied een verschuiving opgetreden van traditionele veehouderij en
grondgebruik voor de teelt van mais en snijgras naar tuinbouw en boomteelt. Er resteert nog een
enkele varkenshouderij.

IMG_0430.JPG

Voormalige varkensstallen zijn gesloopt; hier en daar in het gebied is woningbouw gerealiseerd. Het
gebruik van de agrarische gronden ligt steeds meer bij ondernemers van buiten het gebied; zij hebben
met het gebied minder binding.
Er is vanwege maatschappelijke veranderingen een transitie gaande van intensieve veehouderij naar
bos- en tuinbouw en recreatie. Ook moderne verbouwing van voedingsgewassen kan hierin zijn plaats
vinden.
In het gebied of in de onmiddellijke nabijheid ervan zijn diverse bedrijven die - in meerdere of mindere
mate - bij de hiervóór genoemde gebiedskwaliteiten aansluiten en gericht zijn op recreatie en zorg.
Allereerst natuurlijk Recreatiepark Kienehoef met De Helden van Kien, de campings Kienehoef en
Donkershoeve en de B&B’s de Bimdhoeve en het Steenuiltje, met daarnaast de zorgondernemingen
Dommelhoeve en Zorgokee.
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De Helden van Kien in park Kienehoef.

Daarnaast is er een aantal bedrijven die goed bij de gebiedskwaliteiten aansluiten, zoals de
boomkwekerijen Klaasen, Van den Hurk en Van den Berk, bloemkwekerij Schepens en de
houtbedrijven Van Aarle en Smetsers en Van Liempd Sloopbedrijven. Al met al heeft de natuur in het
gebied meer ruimte gekregen. Op de gronden in het bezit van de Maatschappij van Welstand en
Brabants Landschap vindt extensieve beweiding plaats van vleesrunderen (Lakenvelder en Limousin).
Op de percelen behorend bij de Hoeve Arbeidslust is sprake van akkerrandenbeheer.

Hoeve Arbeidslust.

Aanbevelingen
Om het gebied steviger te positioneren als landschappelijk waardevol en toeristisch-recreatief van
betekenis, zou het belangrijk zijn het gebied een duidelijk herkenbare eigen identiteit te geven. Een
eigen identiteit heeft naar binnen toe - voor de bewoners - een samenbindende werking: het draagt bij
aan zelfbewustzijn, versterkt het gevoel van gedeeld ‘eigenaarschap’, gezamenlijke zorg en trots en
brengt meer onderlinge samenhang in de bedrijvigheid.
Naar buiten toe - voor recreanten en toeristen - verhoogt het de herkenbaarheid en de
aantrekkelijkheid. Voorwaarde voor een eigen identiteit is een onderscheidende naamgeving. Wat nu
als KCR-gebied wordt aangeduid, krijgt uitstraling met een aansprekende gebiedseigen naam.
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Het is essentieel dat het gebied een naam krijgt die rechtstreeks verwijst naar wat het gebied
karakteriseert en op een natuurlijke manier de bedrijvigheid in het gebied met elkaar in verbinding
brengt. ‘Kienehoef’ zou een mogelijkheid zijn: een benaming die zowel naar de ontginningshoeve
Arbeidslust verwijst als naar het gelijknamige recreatiepark en de camping van die naam.
Tegelijkertijd is het wezenlijk dat er een aansprekend verhaal over het gebied wordt ontwikkeld. Dat
moet niet alleen een historisch correct verhaal zijn, maar hoort ook aan te sluiten bij en te verwijzen
naar wat in het gebied nog zichtbaar aanwezig is. Rooise ‘storytellers’ zouden het kunnen vertellen bewoners binnen het KCR-gebied of daarbuiten - die het ‘verhaal’ in de juiste sfeer weten te
presenteren.
In zo’n verhaal kunnen ook koppelingen worden gelegd met de meer of minder aanpalende
bedrijfsmatige activiteiten in het KCR-gebied: de bomen- en plantenteelt, de houtbewerking, de
zorgverlening en de recreatie. Wellicht zijn er mogelijkheden voor het brengen van bezoeken aan
deze bedrijven. Nu al zijn de plantages die Van den Berk in het gebied heeft vrij toegankelijk.

Er kan gezocht worden naar mogelijkheden om recreanten en toeristen te laten beleven wat het
dagelijks bestaan rond bijvoorbeeld 1900 inhield: het tempo van leven te ervaren dicht bij de natuur,
de onderlinge verbondenheid en afhankelijkheid, het ritme van de seizoenen met de bijbehorende
activiteiten van ploegen en zaaien, van oogsten en verwerken, van selecteren van zaai- en pootgoed,
van hergebruik en duurzaamheid, van huisvlijt en herstel van werktuigen. Dat aan hen de gelegenheid
wordt geboden die werkzaamheden van dichtbij te bekijken of daar zelf aan mee te doen, zo men dat
wil.
Zo kan het KCR-gebied de rol vervullen van een aantrekkelijke tuin voor het groeiend aantal
Brabanders dat in de toekomst in steden zal wonen en werken en behoefte heeft aan ruimte en groen
en zoekt naar ontspanning, activiteit en beleving.
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SWOT
Bedrijven
Kansen

Bedreigingen

Recreatie en toerisme in het groen
Koppeling met ontwikkelingen Streekpark Kienehoef
Versnipperde verkoop van gebied Arbeidslust

externe analyse

Koppeling met aantrekkelijk Dommel dal
Ontwikkeling van gebied en oeve Arbeidslust
Overgangsgebied van bebouwde kom naar buitengebied

Ongewenst ontwikkelingen door verkoop
Arbeidslust
Geen duidelijke visie op woningbouw waar wel en
waar niet

Ontwikkeling Mozaïek Dommelvallei
Meierijstad versus Sint-Oedenrode
Meierijstad versus Sint-Oedenrode
Verstedelijking
Het Groene Woud
Brainport/Veghel ontwikkelingen met behoefte aan ruimte,
groen en recreatie

interne analyse

Historie van het gebied
Betrokkenheid van de inwoners, bijvoorbeeld
buurtschap Rijsingen

Door veranderingen in de landbouw,
versnippering van grondgebruik naar eigenaren dit
niet allemaal een verbinding hebben met het
gebied
Onvoldoende herkenbaar als bijzonder gebied

Goede landbouwgrond, hoge akkers versus
laaggelegen Dommeldal

Bereikbaarheid openbaar vervoer

Ommetje Rijsingen voorbeeld

Geen verbondenheid bedrijvigheid onderling

Sterktes

Zwaktes

Overige opmerkingen bedrijvigheid:
•
Verschuiving van traditionele veehouderij in het gebied met hoofdzakelijk grondgebruik voor Gras
en Snijmaïs naar tuinbouw en boomteelt.
•
Geen actieve melkveehouderij meer actief in het gebied.
•
Uitsluitend bij Brugmans nog een kleine varkenshouderij, voor het overige gestopt.
•
Bestaande varkensstallen gesloopt voor onder andere woningbouw.
•
Grondgebruik steeds meer door ondernemers buiten het gebied, daardoor minder binding;
•
Gedeelte voorheen veehouderij aan de slag met zorg/recreatie, denk aan Zorgokee en
Dommelhoeve.
•
Steeds grote gebied meer natuur, minder agrarisch in met name Dommeldag. Maatschappij van
Welstand/Brabants Landschap. Extensief weiden van vleesvee.
•
Ook op percelen Arbeidslust akkerrandenbeheer.
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9.7

Deelrapport Mobiliteit

SWOT
Mobiliteit10
Kansen

Externe analyse

Uitbreiding wandelpadenstructuur, fietsroutes en
streekvervoer geeft extra kansen voor recreatie en
toerisme
Promoten van het al bestaande netwerk van
wandel- en fietspaden
Verbetering van mobiliteitsvoorzieningen gaat
leegloop in de woonkernen (krimp) tegen
‘Sharing and Renting mobility’

Interne analyse

Benutten provinciale programma voor ondersteuning
(mobiliteit Brabant)

Betrokkenheid van de bewoners (herontwikkeling
van wandelpaden zoals ommetje Rijsingen)
Mogelijkheden van het KCR-gebied vanwege zijn
wandelgebieden (Recreatiepark Kienehoef en de
Neul) en zijn prachtig buitengebied (Schijndelse
Heide en Dommeldal)

Bedreigingen

Ontbreken van visie op mobiliteit voor de nabije
toekomst
Trek naar de steden door het ontbreken van goede
mobiliteitsvoorzieningen
Mensen kiezen voor ‘mobiliteitscentra’, zowel voor
werken als wonen en recreëren
Ontbreken van financiële middelen
Ontbreken van verdienmodel openbaar vervoer

Slechte bereikbaarheid openbaar vervoer
Ontbreken van ontsluiting: geen doorgaande wegen in
noordelijke en zuidelijke richting

Sterktes

10

Zwaktes

Mobiliteit is hier opgevat als betrekking hebbend op zowel bereikbaarheid als nabijheid.
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9.8

Deelrapport Energie(-transitie)

SWOTEnergie(-transitie)

Interne analyse

Externe analyse

Kansen

Bedreigingen

Gemeente kan ‘van het gas af’ Koppelen met
renovatie van wijken

Versnipperde aanpak van transitie

Het ‘meenemen van inwoners in ontwikkelen
van alternatieven’

Overheid slaagt er niet in om het betaalbaar
maken van de transitie te realiseren

Bewustwordingsproces van duurzaamheid
ontwikkelen bij inwoners

Gemeente slaagt er niet in om de transitie te
coördineren

Door inwoners intensief te betrekken bij
transitie versterken van sociale cohesie

Betrokkenheid van de inwoners, zie als
bijvoorbeeld energiecollectief buurkracht

Sterktes
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Gebruiken van onduidelijke terminologie (bijv.
Mitigatie)

Geen kennis van transitiemogelijkheden
Onwetendheid van inwoners met betrekking tot
duurzaamheid in het algemeen

Zwaktes
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10

Verslag van de participatie door belanghebbenden

De start
Eind 2017 heeft een drietal inwoners van het gebied Kinderbos-Cathalijne-Rijsingen (KCR) het plan
opgevat een toekomstvisie voor dit gebied te ontwikkelen. Dit met het oog op de inmiddels vastgestelde Omgevingswet, die in 2021 van kracht wordt. De initiatiefnemers hebben zich in deze wet
verdiept en een startnotitie opgesteld.
Vervolgens heeft dit drietal contact gezocht met wijkraad Kienehoef-Cathalijne-Kinderbos (KCK) om
het bestuur over dit initiatief te informeren en bij hun initiatief te betrekken. Dit is ook gebeurd naar de
Gemeente Meierijstad. Van de kant van de Gemeente Meierijstad kwam een positieve reactie en wilde
men aan dit initiatief medewerking verlenen. De wijkraad, daarentegen, liet weten, gelet op de eigen
activiteiten, af te zien van actieve betrokkenheid bij het initiatief.
In de lente van 2018 hebben de initiatiefnemers nog een zevental mensen om zich heen verzameld.
Hiervan zijn er vijf in Kinderbos woonachtig, twee in Cathalijne en drie in de buurtschap Rijsingen. Van
dit achttal zijn er twee ondernemer en vier grondeigenaar. Hiermee hadden in de werkgroep dus van
meet af aan drie groepen belanghebbenden een stem. De Omgevingswet stelt immers dat de
belangen van inwoners, bedrijfseigenaren en grondeigenaren uitdrukkelijk bij het ontwikkelen van een
toekomstvisie moeten worden meegenomen. Deze tien mensen vormen de werkgroep die met het
opstellen van een toekomstvisie voor het KCR-gebied aan de slag is gegaan.
Inventarisatiefase
De aandacht van de werkgroep richtte zich op drie thematische werkvelden: het gebruik van het
gebied Kinderbos-Cathalijne-Rijsingen, de samenstelling van de bevolking in dit gebied en de daar
aanwezige flora en fauna. Voor elk van deze werkvelden is gezocht naar feitelijke gegevens die
hierover te vinden waren in gemeentelijke beleidsstukken, provinciale nota’s, gegevens van het
Centraal Bureau voor de Statistiek, in inventarisaties voor flora en fauna, bij het waterschap De
Dommel, woningbouwcorporatie Woonmeij, enzovoort.
Via de gemeentelijk contactpersoon voor de wijk Kienehoef-Cathalijne-Kinderbos hebben diverse
gemeenteambtenaren relevante informatie doorgegeven. Daarnaast hebben medewerkers van het
waterschap De Dommel voor de werkgroep een informatieve bijeenkomst verzorgd over de
waterhuishouding binnen het KCR-gebied. In de zomermaanden van 2018 zijn de verzamelde
gegevens over de drie themavelden op schrift gesteld. Op 26 september 2018 berichtte
DeMooiRooiKrant, het plaatselijke weekblad, dat in heel Sint-Oedenrode wordt verspreid, over dit
initiatief.
Analysefase
Om een goed beeld te krijgen van de kenmerken van het KCR-gebied en van de veranderingen die
zich daar in de afgelopen decennia hebben voorgedaan zijn in de herfst van 2018 de verzamelde
gegevens geanalyseerd. De opgedane bevindingen zijn neergelegd in een uitgebreide, interne notitie.
Op basis van deze notitie heeft de werkgroep voor het KCR-gebied een aantal gebiedsinterne
(gebiedseigen) kenmerken en ook gebiedsexterne (omgeving-) kenmerken geformuleerd.
Bij de gebiedseigen kenmerken gaat het om sterke en zwakke kanten van het KCR-gebied, zoals de
werkgroep die inschatte. Bij de omgevingskenmerken gaat het om ontwikkelingskansen, zoals de
werkgroep die voor het KCR-gebied inschat, en daarnaast om mogelijke bedreigingen vanuit de
omgeving. Die vier groepen kenmerken zijn samengevat in meerdere ontwikkelings- ofwel SWOT11kwadranten.

11

SWOT: Strengths (sterktes) , Weaknesses (zwakheden), Opportunities (kansen) en Threats (bedreigingen).
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SWOT-kwadrant.

Aan de SWOT-kwadranten werden - mede naar aanleiding van de reacties vanuit de werkgroep voorlopige conclusies en aanbevelingen toegevoegd.
Participatie van belanghebbenden
De werkgroep heeft de verzamelde informatie vervolgens gepresenteerd aan de directbelanghebbenden in het KCR-gebied. Dit mede vanwege de participatieplicht die de Omgevingswet,
die in 2021 van kracht wordt, hieromtrent voorschrijft: overheden moeten belanghebbenden vroegtijdig
betrekken bij een andere ruimtelijke inrichting van hun leefomgeving, zodra hier sprake van is. Met
‘belanghebbenden’ bedoelt de wet: burgers, vertegenwoordigers of eigenaren van bedrijven,
grondeigenaren, professionals van maatschappelijke organisaties en bestuurders van overheden. Hun
belangen, wensen en voorstellen kunnen zij zo al op een vroeg moment naar voren brengen.
Wie belanghebbenden zijn en op welke manier zij kunnen participeren, is afhankelijk van het gebied
waar het om gaat: zo kan de groep belanghebbenden bij de aanleg of herinrichting van een woonwijk
anders zijn samengesteld dan wanneer het gaat om het uitbreiden van een industrieterrein of een
sportcomplex. Het staat overheden vrij hierin zelf - gemotiveerde - keuzen te maken. Dat geldt precies
zo voor de manier waarop belanghebbenden kunnen participeren.
De werkgroep rekent voor wat betreft de visieontwikkeling voor het KCR-gebied, de volgende partijen
tot belanghebbenden: allereerst de bewoners van het gebied, dan de bedrijfseigenaren, de grondbezitters en besturen van wandel- en fietsclubs die van het gebied gebruik maken (de gebruikers) en,
tenslotte, de gemeente, het waterschap, woningbouwcorporatie Woonmeij en wijkraad KienehoefCathalijne-Kinderbos (de ‘beslissers’).
Verantwoording
Van de zeven participatievormen op de participatieladder heeft de werkgroep gekozen voor die van
‘adviseur beginspraak’.
De eerst-hoger liggende vorm - die van ‘medebeslisser’ - was niet realistisch. Niet alleen vanwege de
omvang van de totale groep belanghebbenden was het gezamenlijk formuleren van een gedeelde
visie op het KCR-gebied praktisch onhaalbaar. Ook de diversiteit in belangen en het gegeven dat van
de ‘beslissers - vooral de gemeente - niet kan worden verwacht dat zij de eigen beslissingsruimte op
zo’n vroeg moment ingeperkt willen zien.
In de gegeven situatie was de optie de belanghebbenden, na afronding van de gebiedsinventarisatie
(het verzamelen van objectieve gegevens), uit te nodigen om met de werkgroep mee te denken
(Advies beginspraak) de meest haalbare. De bewoners en andere betrokken konden zo aangeven
welke onderwerpen voor hen van belang zijn, welke behoeften ze hebben, wat ze vinden van de
gekozen thema’s en welke ideeën en voorstellen ze hebben voor hun leefomgeving
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Participatieladder.

‘Advies beginspraak’ richt zich niet expliciet op het bereiken van overeenstemming - al kan die daar
wel belangrijk aan bijdragen -, maar op het leren kennen van wensen en voorkeuren die er bij de
diverse belanghebbenden leven en het creëren van wederzijds begrip hiervoor. Het is een
participatievorm waarbij voor mogelijk conflicterende belangen oplossingsmogelijkheden verkend
kunnen worden en er zelfs op één of meer deelterreinen een gezamenlijk toekomstbeeld kan
ontstaan.
Anderzijds zijn de belanghebbenden doelbewust op een zo vroeg mogelijk moment bij de
totstandkoming van de KCR-gebiedsvisie betrokken: op het moment namelijk, dat de fase van de
inventarisatie van relevante gegevens juist was afgerond. Bovendien zijn de ideeën, suggesties en
voorstellen die de direct-belanghebbenden naar voren hebben gebracht, verdisconteerd in de SWOTanalyses en de uiteindelijke KCR gebiedsvisie. Aan enkele belangrijke aspecten van de
participatievorm ‘medebeslisser’ is uitdrukkelijk veel aandacht gegeven.
Informatie- en discussieavonden
In mei 2019 heeft de werkgroep een vijftal avondbijeenkomsten (19.30-21.30 uur) georganiseerd en
daar de belanghebbende partijen voor uitgenodigd: de bewoners in het KCR-gebied, de
bedrijfseigenaren en grondbezitters in dit gebied (de ‘gebruikers’) en de zogeheten ‘beslissers’:
vertegenwoordigers van de Gemeente Meierijstad, Waterschap De Dommel, Woonmeij en
Wijkvereniging KCK.
In week 20 zijn tijdens de avonden van 13, 14 en 15 mei drie identieke bijeenkomsten georganiseerd
voor de bewoners in het gebied Kinderbos-Cathalijne-Rijsingen. Dit om iedere bewoner de
gelegenheid te bieden aan één van deze avonden deel te nemen op de datum, die haar of hem het
best in de eigen agenda paste en een zo groot mogelijke participatiegraad te bewerkstelligen 12.
Uitnodigingen voor deze avonden zijn door leden van de werkgroep binnen het hele KCR-gebied huis
aan huis verspreid. Om een zo hoog mogelijke opkomst te hebben is op elk adres aangebeld om de
(hoofd)bewoner(s) persoonlijk te kunnen uitnodigen en mondeling het doel van deze bijeenkomsten
toe te lichten: enerzijds om de bevindingen van de werkgroep te presenteren, anderzijds om van de
bewoners te horen wat hun ideeën zijn over de inrichting van hun leefomgeving.

12

Aan deze avonden hebben in totaal 105 personen deelgenomen.
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Op alle 588 woonadressen in het KCR-gebied heeft de werkgroep aan de (hoofd-)bewoner(s) een
uitnodigingsbrief overhandigd of bij hem of haar bezorgd, samen met een informatiefolder waarin de
verzamelde informatie beknopt stond weergegeven. Als een bewoner niet thuis bleek, is op een later
moment een tweede bezoek afgelegd. Wanneer ook dan niet werd opengedaan, is de uitnodiging met
bijbehorende folder in de brievenbus gestopt met een korte toelichting dat tweemaal een poging was
gedaan de brief met de folder persoonlijk te overhandigen.
In de uitnodigingsbrief werd de bewoners gevraagd zich voor één van deze informatieavonden digitaal
aan te melden op een hiertoe geopende website. Daar kon ieder aangeven aan welk van de drie
avonden men wilde deelnemen.
In de week daarop zijn op dinsdag 21 en donderdag 23 mei nog een tweetal soortgelijke avonden
gehouden. Een voor de doelgroep ‘gebruikers’ (bedrijfseigenaren, grondbezitters en bestuurders van
lokale en regionale fiets- en wandelverenigingen die voor hun leden regelmatig routes in het KCRgebied uitzetten) en een voor de ‘beslissers’ (Gemeente Meierijstad, Waterschap De Dommel,
woningbouwvereniging Woonmeij, en Wijkraad KCK).
belangengroep

datum

aantal deelnemers

bewoners
13 mei
bewoners
14 mei
bewoners
15 mei
‘beslissers’
21 mei
‘gebruikers’
23 mei
totaal
Participatiegraad.

35
22
16
21
11
105

Op elk van deze vijf avonden kregen de deelnemers allereerst de gelegenheid kennis te nemen van
de feitelijke informatie die de werkgroep had verzameld. Die informatie was in woord en beeld
beschikbaar in de vorm van wandpresentaties, waar de deelnemers langs konden lopen en waarover
zij met leden van de werkgroep in gesprek konden gaan.
Aansluitend zijn via de post-it-methodiek13 bij de deelnemers ideeën en suggesties verzameld over
wat zij beschouwen als een wenselijke ontwikkeling van het KCR-gebied. Op dezelfde manier kregen
de deelnemers de gelegenheid aan te geven wat volgens hen sterke en zwakke kanten zijn van het
KCR-gebied en wat zij beschouwen als kansen en bedreigingen. Deze op schrift gestelde uitspraken
zijn tenslotte plenair besproken.
In de drie bewonersbijeenkomsten is door de participanten veel aan ideeën en suggesties ingebracht.
In de bijeenkomst voor de bedrijfs- en grondeigenaren was er tussen de participanten minder
interactie. Hun belangen lopen nogal uiteen: voor de ondernemers bleek vooral uitbreidingsruimte en
een goede bereikbaarheid van belang, terwijl de grondeigenaren vooral geïnteresseerd bleken in de
mogelijke bouw van woningen. Sommige deelnemers namen nauwelijks aan de discussie deel en
bleken vooral te zijn gekomen om te luisteren 14. Tijdens de avond voor de ‘beslissers’ was de
interactie tussen de participanten nog geringer. Van de kant van de aanwezige gemeenteambtenaren
was er weinig inbreng. Voorzichtigheid in het doen van uitspraken zal een rol hebben gespeeld en
daarnaast mogelijk ook de nog grote onbekendheid met de Omgevingswet. Eenzelfde voorzichtigheid
was er bij de aanwezige raadsleden, die het hielden bij algemene uitspraken, het benadrukken van
hun beslissingsbevoegdheid en het geven van advies aan de werkgroep.
13

De post-it methodiek is een manier in een betrekkelijk kort tijdsbestek in een groep zoveel mogelijk ideeën en suggesties te
verzamelen door die individueel op een post-it note te laten schrijven. Op iedere post-it note wordt slechts één idee of uitspraak
genoteerd en geplakt op grote papiervellen, zodat elk voorstel direct met anderen gedeeld wordt. De zo verzamelde ideeën en
suggesties zijn daarna snel en eenvoudig te ordenen.
14

Dit betrof met name de ambtenaren van de gemeente Meierijstad, de grondeigenaren en hun representanten; de raadsleden

beperkten zich grotendeels tot uitspraken over hun rol bij het bepalen van de kaders en de vaststelling van een omgevingsvisie.
Ook in de latere slotbijeenkomsten op 16 en 17 september was er bij deze participanten eenzelfde observerend-luisterende
opstelling.
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Niettemin is blijk geven van interesse in een initiatief om een gebiedsvisie te ontwikkelen en kennis te
nemen van opvattingen en ideeën van anderen, óók een vorm van participeren. Wie luistert naar wat
anderen naar voren brengen, zal, ook wanneer dat van diens eigen mening afwijkt, minstens met die
afwijkende opvatting op een of andere manier rekening (proberen te) houden.
Verwerking van de opbrengst
Wat op deze vijf bijeenkomsten aan inbreng bij de deelnemers is opgehaald, is gecategoriseerd;
tellingen van (min of meer) vergelijkbare reacties zijn aan elk van die categorieën toegevoegd. Op
deze manier werd het mogelijk:
een goed beeld te verkrijgen van de inhoudelijke inbreng op elk van de bijeenkomsten en ook van
de inbreng vanuit de afzonderlijke groepen belanghebbenden (bewoners, ‘gebruikers’ en
‘beslissers’);
vast te stellen hoe vaak er in deze bijeenkomsten (min of meer) vergelijkbare suggesties of
uitspraken op de post-it notes zijn genoteerd;
of er onderwerpen zijn waarover brede overeenstemming bestaat.
Samenvattend kan worden geconcludeerd:
- Dat er unaniem grote waardering bleek te bestaan voor het landschappelijk karakter van het KCRgebied: natuurbehoud en de verdere versterking hiervan was de gemeenschappelijke wens van
alle participanten.
- Dat de participanten in overgrote meerderheid van mening waren, dat het cultuur-historisch
erfgoed in het KCR-gebied - in het bijzonder Hoeve Arbeidslust en het bijbehorend landgoed (voor
een deel) -- via herontwikkeling - behouden moest blijven.
- Dat de kritiek op de toegankelijkheid van het gebied en op de soms slechte kwaliteit van de
aanwezige infrastructuur breed gedeeld werd; dat gold ook voor het ontbreken van voorzieningen,
zoals die in de (meeste) andere wijken en kerkdorpen (met min of meer vergelijkbaar inwonertal)
in Meierijstad wèl voorhanden zijn; bij de participanten van Kinderbos en Cathalijne bestond grote
behoefte aan een ontmoetingsplek; naar hun oordeel zal een dergelijke voorziening de sociale
samenhang in deze woonwijken versterken en een antwoord zijn op de bestaande problematiek
van vereenzaming en maatschappelijk isolement.
- Dat wat betreft het uitbreiden van het aantal woningen in het gebied de meningen het meest
verdeeld waren: de meerderheid voelde daar helemaal niet voor, maar een substantieel aantal
participanten was van oordeel dat hiervoor ruimte hoorde te zijn, óók om het natuurlijk en cultureel
erfgoed te kunnen behouden en aan de lokale jeugd betaalbare woonruimte te kunnen bieden.
- Dat een toch tamelijk omvangrijke minderheid van de participanten meende dat het mogelijk is de
bestaande bevolkingskrimp voor Sint-Oedenrode om te buigen.
De opbrengst van deze vijf bijenkomsten bleek voor het overgrote deel de bevindingen te
ondersteunen die de werkgroep in zijn conceptnotities had beschreven.
Verdiepingsslag
Als laatste stap in het participatietraject heeft op 16 en 17 september 2019 nog een tweetal
slotbijeenkomsten (stakeholdermeetings) plaatsgevonden. In die bijeenkomsten zijn aan de
verschillende belangengroepen stellingen voorgelegd over de diversiteit aan functies van het KCRgebied, die niet onmiddellijk met elkaar verenigbaar (b)lijken (en in de gebiedsvisie de kernthema’s
vormen15).
- de diversiteit aan natuurlijke kwaliteit (Dommeldal, 18e-eeuwse lanenpatroon,
ontginningslandschap, e.d.);
- de bestaande woonfunctie (vooral: de wijken Kinderbos en Cathalijne);
- de aanwijzing – 30 jaar geleden!! –door de provincie van het gebied westelijk van Kinderbos, als
potentieel (!!) zoekgebied voor woningbouw.

15

In de ontwikkelings- of SWOT-kwadranten die vanuit de Werkgroep zijn opgesteld, zijn daarin keuzen gemaakt.
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-

de aanwezigheid van uiteenlopende bedrijfsmatige activiteiten (houtbewerking, boomteelt,
recreatieve voorzieningen. e.d.).
de functie die het gebied heeft in de regionale waterhuishouding.

Deze uiteenlopende (deels potentiële) functies van het KCR-gebied vormden in deze beide
bijeenkomsten de evenzovele invalshoeken voor een discussie hoe deze variëteit aan functies, c.q.
diverse belangen in het KCR-gebied in de toekomst (wellicht) met elkaar te verenigen zijn.
In de opzet waarvoor de werkgroep had gekozen, zouden aan deze beide avonden vanuit elke groep
van belanghebbenden (bewoners, bedrijfseigenaren, grondeigenaren, gemeente, Waterschap,
woningbouwcorporatie Woonmeij) twee ‘vertegenwoordigers’ deelnemen.
Om de gedachtewisseling in de eerste bijeenkomst zo goed mogelijk te laten doorlopen in de tweede
bijeenkomst, waren beide bijeenkomsten op aansluitende data gepland. Deze data waren ruimschoots
vooraf bekend bij degenen die voor een bepaalde groep belanghebbenden twee deelnemers zouden
voordragen. Niet in de rol van vertegenwoordiger, omdat zij niet door een achterban hiervoor waren
aangewezen, maar op persoonlijke titel en kwaliteit.
Om continuïteit te bewerkstelligen in de gedachtewisseling op beide bijeenkomsten was benadrukt
hieraan beide keren dezelfde personen te laten deelnemen. Hierdoor, zo verwachtte de werkgroep,
was de kans op een zo hoog mogelijke opbrengst het grootst. Ter voorbereiding op de bijeenkomsten
heeft elk van de deelnemers - tegelijk met de uitnodiging en de werkwijze - de SWOT-kwadranten16
ontvangen die de werkgroep naar aanleiding van de vijf bijeenkomsten in mei had aangescherpt en
bijgesteld. Deze SWOT-kwadranten waren bedoeld als achtergrondinformatie in de discussie; het
accent lag op de kwadranten m.b.t. wonen/welzijn, natuur, water, recreatie/toerisme en bedrijven.
De namen van degenen die aan beide bijeenkomsten zouden deelnemen, waren deels pas op een
laat moment bekend. Ook de deelnemerslijst17 was niet compleet. Bovendien bleek, dat sommige
deelnemers aan de eerste bijeenkomst de dag erop door iemand anders vervangen werden.
stakeholders
bewoners
bedrijfseigenaren
grondeigenaren
gemeente
waterschap
Woonmeij
wijkraad KCK

1ste bijeenkomst
2 deelnemers
2 deelnemers
2 deelnemers
2 deelnemers
2 deelnemers
1 deelnemer

2de bijeenkomst
1 dezelfde deelnemer
1 dezelfde deelnemer
2 deelnemers, waarvan 1 dezelfde
1 dezelfde deelnemer
1 dezelfde deelnemer
2 andere deelnemers

Deelnemers slotbijeenkomsten.

Opbrengst slotbijeenkomsten
In beide slotbijeenkomsten werd door de participanten gediscussieerd aan de hand van stellingen
over de hoofdthematieken in het KCR-gebied: natuurbehoud, ruimte voor woningbouw, een toekomst
voor landgoed Arbeidslust en de mogelijkheden voor bedrijven. Elke thema werd afgesloten met een
conclusie.

16

Dit zijn de SWOT-kwadranten: Cultuurhistorie, Wonen/Welzijn, Recreatie/Toerisme, Natuur, Water, Bedrijven, Energie en
Mobiliteit.
17
Ondernemers: Eric van Aarle, Paula van Rooij; Grondbezitter: Theo Jansen, Robbert Bosje (Fa. Van Stiphout), Marcel Merks
(Fa. Van Stiphout); Wijkraad: Marcel van den Broek, Arie Smetsers, Wil Simons; Gemeente: Nadina Hamziç-Ibrahimoviç, Edwin
Jaspers; Woonmeij: - ; Bewoners: Joep Verbunt, Marcel Janse; Waterschap: Marcel van den Broek, Dirk van der Burgt.
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1.
Stelling: Voorrang geven aan inbreiden boven nieuwbouw in het buitengebied.
Deze stelling werd genuanceerd: inbreiding is een mogelijkheid, maar de ruimte hiervoor is beperkt.
Bovendien is het van belang de groenvoorzieningen binnen de bebouwde kom, omwille van de
leefbaarheid, zoveel mogelijk intact te laten.
Bouwen in het buitengebied moet mogelijk blijven, ook in het KCR-gebied, maar ook hier dient dat
slechts in beperkte mate te gebeuren en moet dat gebeuren met respect voor de natuur en de
karakteristiek van het KCR-gebied.
Gezien de ook in Sint-Oedenrode groeiende groep ouderen en alleenstaanden groeit de vraag naar
seniorenwoningen en woonruimte voor eenpersoonshuishoudens.
Vooral bij deze groep Rooienaren is er behoefte aan een ontmoetingsruimte op geringe afstand van
de eigen woning.
2.

Stelling: De in het KCR-gebied aanwezige waarden (op het gebied van natuur,
landschap en cultuurhistorie) vormen de strikte begrenzing voor nieuwe
ontwikkelingen wat betreft woningbouw en bedrijfsactiviteiten.
Deze stelling werd door de deelnemers unaniem onderschreven.
3.
Stelling: Landgoed Arbeidslust dient behouden te blijven.
De participanten waren eensgezind in de wens het landgoed in stand te houden.
Om dit mogelijk te maken, is het wel noodzakelijk te voorzien in een economische drager zowel om de
restauratie mogelijk te maken en de noodzakelijke voorzieningen te kunnen treffen, als om het
complex exploitabel te houden. Te denken valt aan: belevingsconcept in de vorm van een toeristische
boerderij van begin vorige eeuw, een coöperatieve stadsboerderij en dergelijke. De vertegenwoordiger
van de projectontwikkelaarscombinatie, de koper van het complex, gaf - desgevraagd - te kennen18,
dat de plannen met betrekking tot dit landgoed ‘het komende half jaar nog in de 0-fase verkeren. De
discussie over het landgoed wordt aangehoord en meegenomen in de nog te ontwikkelen visie op de
invulling van deze gronden. De intentie is de boerderij in stand te houden. Het gaat om een goede
invulling van de ontwikkelingsplannen binnen de bestaande omgeving met voldoende groen.’
Een andere participant haakte hierbij aan met de suggestie de nieuwbouw in countrystyle te realiseren
en aan het geheel de bestemming van een spa resort of een hotel te geven en zo aan te sluiten bij de
al bestaande recreatief-toeristische activiteit in het gebied. Hierop kwam de reactie dat het landgoed
de enige 18e-eeuwse boerderij in de wijde omtrek is en dat het in Rooi en omgeving zeer breed
gewaardeerde natuur- en cultuurhistorisch aspect van dit landgoed aanzienlijk zwaarder dient te
wegen dan het economisch belang19.
De representant van de projectontwikkelaarscombinatie zei ‘hierover graag met de bewoners in
gesprek te willen. Op de vraag van bewoners of de ontwikkelaarscombinatie hierbij ook de
bouwgronden nabij Koningsvaren betrekt, waar een eerder woningbouwplan niet doorging,
antwoordde die ‘dit een goede suggestie te vinden’.
Dit leidde uiteindelijk tot de gezamenlijk onderschreven conclusie, dat ‘de natuur- en cultuurhistorische
waarden van het landgoed boven-geschikt dienen te zijn aan het economisch belang en dat voor
Hoeve Arbeidslust een hierbij passend verdienmodel gezocht moet worden (in de vorm van een
kleinschalig toeristisch/recreatief bedrijf, een coöperatieve stadsboerderij, een hotel en dergelijke).

18

Geparafraseerde uitspraken.
Hieraan werd nog toegevoegd, “dat, behalve de gebouwen, met name ook de lanenstructuur van Hoeve Arbeidslust van
betekenis is. Deze lanen zijn gemeentelijk eigendom. De locatie Arbeidslust heeft een grote belevingswaarde, o.m. vanwege de
zichtlijnen, de beleving als rijksmonument en het uitzonderlijke landschap rondom dit monument.”
19
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De mogelijkheid werd geopperd te kiezen voor een ruil van de gronden van het landgoed, die men tot
bouwlocatie wil bestemmen, met andere gronden in het gebied Kinderbos, waarop al een woonbestemming rust. Op die manier kan het landgoed intact blijven. Deze suggestie is niet verder
verkend, maar werd algemeen als relevant en bruikbaar aangemerkt.
4.

Stelling: Bedrijven krijgen binnen het KCR-gebied alle ruimte om (voormalige)
bedrijfsgebouwen en gronden te ontwikkelingen
Enkele, in het gebied al sinds een groot aantal jaren aanwezige bedrijven (houthandel, houtzagerij)
zijn destijds ontwikkeld vanuit de toenmalige mogelijkheden. Uitbreidingsmogelijkheden zijn er
nauwelijks: verwerving van gronden is heel lastig 20 en daarnaast vormen de bestaande bestemmingsplannen een belemmering. Bedrijfsverplaatsing is te kostbaar en dus niet realistisch.
Daar komt bij dat de ontsluiting van het KCR-gebied, vergeleken met het overige buitengebied van
Sint-Oedenrode, zeer te wensen over laat (de Ollandseweg is smal, en dat geldt nog sterker voor de
Bobbenagelseweg).
Anderzijds sluiten deze, en andere bedrijven, goed aan bij het karakter van het KCR-gebied.
Boomteelt is in het KCR-gebied relatief nieuw. Die vindt her en der op uiteen gelegen percelen plaats,
wat een rommelige indruk maakt. Zou deze teelt op aaneengesloten gronden geconcentreerd worden,
dan behoort de aanleg van een bomentuin/arboretum met een nabijgelegen natuurinformatiecentrum
tot de mogelijkheden21.
Dit is in het voordeel van de gebruiker van deze gronden en sluit bovendien goed aan bij de recreatieftoeristische activiteiten in het KCR-gebied. Hierbij werd wel opgemerkt, dat op het grondgebied van
Sint-Oedenrode momenteel op 300 ha boomteelt plaatsvindt. Een te grote verdichting van het
landschap dient voorkomen te worden.
Van de zijde van het waterschap De Dommel werd erop gewezen, dat In de planontwikkeling met
bestaande condities rekening moet worden gehouden. Het KCR-gebied is namelijk van belang voor
een goede waterhuishouding in Sint-Oedenrode, zowel wat betreft het afvoeren van overtollig water
als het vasthouden van water in perioden van langdurige droogte. De structuren in de ondergrond
mogen om die reden niet te zeer worden aangetast. Uit de plaatselijke historische omstandigheden
binnen het KCR-gebied blijkt, wat de structuur van de ondergrond is. Hieruit is af te leiden welke
beperkingen er ter plaatse zijn voor planontwikkeling.
Unaniem werd geconcludeerd dat bestaande bedrijven in beginsel ruimte zouden moeten krijgen om
gezond te blijven. Bedrijfsuitbreiding en het gebruik van gronden (m.n. boomteelt) moet echter passen
binnen de bij de bodemstructuur, de natuurlijke omgeving en de cultuurhistorie van het KCR-gebied.
5.

Komt voor (nieuwe) bedrijven nieuwe ontwikkelruimte beschikbaar, dan dient deze ook
te worden ingezet voor recreatief-toeristische activiteiten.
In de gemeentelijke beleidsnota Visie recreatie en toerisme Meierijstad (november 2018) is het KCRgebied, gelegen tussen Vlagheide en de Geelders, aangemerkt als onderdeel van het Groene Woud
(pag. 28). Er is dus vooral een recreatief-toeristische bestemming aan toegekend.
Daarnaast zijn de in het gebied aanwezige natuurwaarden ook voor waterschap De Dommel van
belang. Het project Droge Voeten is niet uitsluitend op waterbeheersing gericht, maar ook op
versterking van de recreatieve waarde van dit gebied en de toegankelijkheid van water in het
landschap voor bewoners en toeristen.

20
21

In het kader van de regeling Ruimte voor Ruimte is (her)ontwikkeling van gronden en gebouwen mogelijk.
Boomteelt is niet op bolle akkers niet toegestaan en evenmin in het Dommeldal.
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Opgemerkt werd, dat de recreatief-toeristische activiteit in het gebied bij voorkeur kleinschalig van
aard dient te zijn. Hierbij valt te denken aan B&B’s, een zorgboerderij, kamperen bij de boer en
uitbreiding van de recreatieve voorzieningen (bijv. door het creëren van een verbinding tussen de
vijvers in het Kienehoefpark en de Dommel en de aanleg van wandelpaden).
Ook het realiseren van een herenboerderij op ecologische basis op het landgoed Hoeve Arbeidslust is
een mogelijkheid. In een dergelijk initiatief - eventueel gecombineerd met een duurzaam
woningproject - is ook ruimte voor het aspect beleving.
Gezamenlijk werd geconcludeerd dat uitbreiding van recreatief-toeristische activiteiten voor het KCRgebied een goed ontwikkelperspectief is.
Die activiteiten dienen wel kleinschalig van karakter te zijn, wil het gebied zijn karakter kunnen
behouden.
Vervolg
Na de beide slotbijeenkomsten van 16 en 17 september is de Werkgroep aan de slag gegaan met het
formuleren van de KCR-gebiedsvisie. Deze visie is niet de opbrengst van de beide slotbijeenkomsten,
maar is de visie van de Werkgroep. In die visie formuleert de Werkgroep haar visie op het KCRgebied en betrekt daarbij heel uitdrukkelijk:
- De feiten, die op de thema’s Cultuur/Bedrijven, Wonen/Recreatie en Natuur/Water zijn verzameld.
- De bijgestelde acht 8 SWOT-kwadranten, waarin de opbrengst van de vijf participatieavonden zijn
verwerkt, en de opbrengst van de twee slotbijeenkomsten.
- De keuzen/visie van Provincie en Rijk.
De KCR-visie is daarmee de visie van de Werkgroep. In deze visie maakt de Werkgroep duidelijke
keuzen waarbij niet wordt geschroomd keuzen te bepleiten die soms ingaan tegen belangen van
sommige belanghebbenden.
Het visiedocument is dus geen compromistekst, maar een intern samenhangend ontwikkelingsperspectief voor het KCR-gebied. Het zoeken naar compromissen is een taak van de beslissers, c.q.
van de kaderstellende partijen, vooral van de politiek.
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Bijlage 1 Toelichting participatieproces

1

Bijlage I

Analyse inbreng vanuit de informatieavonden

De ontwikkeling van de KCR-gebiedsvisie is in verschillende fasen verlopen. Begonnen is met het
verzamelen van objectief feitenmateriaal voor elk van onderstaande acht invalshoeken:
1.
2.
3.
4.

cultuur
wonen/welzijn
bedrijven
toerisme/recreatie

5.
6.
7.
8.

natuur
water
mobiliteit
mobiliteit

Hiervoor is gebruik gemaakt van een diversiteit aan bronnen, zoals: gemeentelijke en provinciale
nota’s, databestanden van het CBS, beleidsstukken van woningbouwcorporatie Wovesto en het latere
/Woonmeij, informatie van de zijde van Waterschap De Dommelnota’s, inventarisaties van de flora en
fauna in het KCR-gebied, enz.
Op basis van deze objectieve gegevens heeft de Werkgroep voor elk van bovengenoemde
invalshoeken een eerste versie SWOT-analyses opgesteld.
Vervolgens ging de participatiefase van start, waar de diverse groepen belanghebbenden bij zijn
betrokken, te weten: de bewoners, de bedrijfs- en grondeigenaren in het KCR-gebied, en
vertegenwoordigers van Gemeente Meierijstad (raadsleden en ambtenaren), Waterschap De
Dommel, woningbouwcorporatie Woonmeij en het bestuur van Wijkraad Kienehoef-CathalijneKinderbos (KCK), de z.g. ‘beslissers’.
Voor de bewoners van de beide wijken Kinderbos en Cathalijne en de Buurtschap Rijsingen zijn
hiertoe drie informatieavonden gehouden op 13, 14 en 15 mei 2019. De informatieavond voor de
bedrijfs- en grondeigenaren vond plaats op 21 mei. Hiervoor zijn ook de besturen van de diverse
wandel- en fietsverenigingen uitgenodigd die in het KCR-gebied jaarlijks routes uitzetten. Op 22 mei
vond de informatieavond plaats voor de Gemeente, het Waterschap, Woonmeij en de Wijkraad.
Tijdens deze informatieavonden kregen de deelnemers allereerst de gelegenheid aan de hand van
informatiepanelen kennis te nemen van wat de Werkgroep aan objectief feitenmateriaal over het KCRgebied had verzameld. Het bood tevens de gelegenheid tot het stellen van vragen en onderlinge
discussie. De eerste versie SWOT-analyses van de Werkgroep werden met opzet niet getoond. Aan
de deelnemers werd gevraagd op post-it’s hun ideeën en suggesties te noteren over de in hun ogen
wenselijke inrichting van het KCR-gebied. Die post-it’s werden verzameld op flipovervellen.
Vervolgens hebben de deelnemers elk op post-it’s aangegeven wat zij aanmerken als sterktes en
zwaktes van het KCR-gebied zijn, en wat in hun ogen kansen en bedreigingen zijn. Ook die zijn op
flipovervellen verzameld.
Deze post-its zijn nadien – al naar gelang het onderwerp waarop ze betrekking hebben –
ondergebracht in één of meer van de hiervóór genoemde acht invalshoeken (cultuur, wonen/welzijn,
enz.). Zo kon een goed en waarheidsgetrouw beeld verkregen van de input van de deelnemers op elk
van deze invalshoeken.
Aan de hand van de notities op deze post-it’s heeft de Werkgroep vervolgens de eerste versie
SWOT’s bijgesteld en aangescherpt.
Hieronder staat de eerste versie SWOT’s weergegeven, met eronder de letterlijke input van de
deelnemers die op de invalshoek van de betreffende SWOT betrekking heeft.
Vóór elke afzonderlijke notitie van een deelnemer staat een getal en soms ook er achter. De cijfers 1
t/m 5 die vóór de notities staan, verwijzen naar de vijf informatieavonden waarop aan de deelnemers
is gevraagd op post-it’s te noteren, wat zij beschouwen als gebiedsinterne sterktes en zwaktes en
gebiedsexterne kansen en bedreigingen. De cijfers 1 t/m 3 verwijzen naar de informatieavonden op
resp. maandag 13, dinsdag 14 en woensdag 15 mei, bedoeld voor de bewoners van het RCE-gebied;
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het cijfer 4 verwijst naar de informatieavond op donderdag 22 mei, waarvoor bedrijfs- en
grondeigenaren waren uitgenodigd, alsmede besturen van de Rooise wandel- en
wielersportverenigingen die in het gebied met regelmaat tochten uitzetten.
De cijfers achter de notities geven het aantal keren aan waarop tijdens eenzelfde informatieavond een
(nagenoeg) identiek antwoord is gegeven.
Op de informatieavond die op woensdag 21 mei werd gehouden voor gemeenteambtenaren, leden
van de Raad, het Waterschap, en de woningbouwvereniging lag het niet voor de hand hen te vragen.
wat zij zien als gebiedsinterne sterktes en zwaktes en gebiedsexterne kansen en bedreigingen. Hierop
antwoorden zou voor hen immers politiek te gevoelig hebben gelegen.
Op de volgende pagina’s staat eerst de totaal-inbreng weergegeven die de bewoners van Kinderbos,
Cathalijne en Rijsingen op de drie informatieavonden hebben gegeven: eerst hun ideeën en
suggesties wat betreft de door hen gewenste inrichting van het KCR-gebied, en vervolgens wat in hun
ogen de sterktes en zwaktes van het KCR-gebied zijn, en wat zij beschouwen als kansen en
bedreigingen voor hun woonomgeving.
In Bijlage II is de inbreng van de bewoners vervolgens, samen met die van de bedrijfs- en
grondeigenaren en de ‘beslissers’1 - afhankelijk van het onderwerp waarop die betrekking heeft - toegeordend naar de verschillende invalshoeken die de Werkgroep bij de inventarisatie van gegevens
over het KCR heeft gehanteerd.

1

Ambtenaren en raadsleden van Gemeente, vertegenwoordigers van Waterschap De Dommel, van
woningcorporatie Woonmeij en van Wijkraad Kienehoef-Cathalijne-Kinderbos.
3

Ideeën en suggesties van de deelnemers aan de vijf informatieavonden
Eerste informatieavond (Bewoners)
1belang van de natuur voorop stellen
1ontwikkelen tot ecologische hoofdstructuur
1natuurwaarden beschermen + ontwikkelen 13x
1versnippering tegengaan 3x
1lintbebouwing tegengaan
1aanplant hagen + waardstruiken
1duurzame + biologische landbouw i.c.m. recreatie/toerisme
1meer watergebied 2x
1meer variatie in bomen (minder populieren)
1natuur ook binnen bebouwde kom: 5x
1niet teveel inbreiding 3x
1eetbaar groen?
1mensen met grindtuin laten verhuizen naar appartement?
1hemelwater ontkoppelen 4x
1regenton per huis
1sloten onderhouden
1burgerinitiatieven m.b.v. Buurtkracht
1recreatieve voorzieningen versterken 4x
1fietspaden
1wandelroutes met rustpunten
1Hoeve Arbeidslust:
1erfgoed 2x
1appelhuisje behouden 2x
1toeristische bestemming geven
1infopunt: + demonstraties
1kleinschalige wooninvulling voor (zorg-)jongeren en/of (zorg-)ouderen
1vakantiehuisjes tot camping
1mogelijkheden voor landbouw en vrijkomende agrarische bebouwing 2x
1kleinschalige bedrijfsactiviteiten in buitengebied (event. ruimte voor ruimte)
1kleinschalige veeteelt/landbouw
1diversiteit in leeftijd bewoners 3x
1behoud van jeugd in de regio 3x
1woningen hierop afstemmen 2x
1betaalbare woningen
1meer kleine woningen
1samen zorgen voor ’n opgeruimde buurt
1bedrijven naar industrieterrein + vrijkomende ruimte: woningbouw realiseren
1geen clusters van vrijstaande villa’s in buitengebied (‘Ruimte voor ruimte’)
1nieuwe woonwijk tussen Kinderbos-Hoogstraat
1vergrijzing=> opvang en ondersteuning ouderen/ toekomstbestendig wonen 7x
1woningbouw in natuurgebied integreren 3x
1meer woningen in kleinere kernen (Olland, Boskant)
1voorzieningen handhaven en versterken 2x
1openbaar vervoer verbeteren 4x
1recreatie in de buurt
1wekelijks een viskraam + groentekraam
1buurtsupermarkt
1mooie sociale ontmoetingsplek 4x
1meer onderling contact 2x
1samen zorgen voor ’n opgeruimde buurt

Tweede informatieavond (Bewoners)
2akkers akkers laten: niet meer boomkwekerijen x2
2meer populieren
2behoud van ’t agrarisch karakter en van natuurlijke en monumentale objecten 11x
2zo min mogelijk bebouwing langs Ollandseweg
2geen tegenstander van lintbebouwing
2mogelijkheden voor kleinschalige nieuwbouw
2groenvoorzieningen behouden in wijken Cathalijne en Kinderbos 4x
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2niet teveel inbreiding: tast leefbaarheid aan
2allereerst ‘gaten’ vullen v.w.b. woningbouw 2x
2Cathalijne-West realiseren
2ten westen van Kinderbos geen bebouwing
2meer ruimte in de wijk 2x
2riolering verbeteren i.v.m. overstromingen 2x
2onderhoud van de sloten 2x
2recreatieve voorzieningen uitbreiden (bv. Kabouterpad)
2natuur en recreatie is het sterke punt; kleinschaligheid - geen grootse activiteiten
2parkeerplaats handhaven t.b.v. park 2x
2Hoeve Arbeidslust in alle schoonheid behouden met z’n typische zandwegen 4x
2agrariër moet ruimte behouden en baas over eigen grond blijven 2x
2goede woonomgeving voor jong en oud met voldoende recreatiemogelijkheden
2betaalbare woningen voor de jeugd
2toekomstbestendige woningen
2kleinere huizen voor (eenpersoonshuishoudens)
2geen grootschalige bouwplannen 3x
2 Kinderbos Noord + zwembad realiseren 2x
2bereikbaarheid verbeteren 2x
2meer parkeergelegenheid (meerdere auto’s)
2ontmoetingspunt waar ieder zijn ideeën en voorstellen kan delen
2meer saamhorigheid à la Rijsingen 2x
2verbinding tussen Cathalijne en Kinderbos letterlijk + figuurlijk versterken
2betere inrichting per wijk: wie wat kan doen voor anderen – samen krachten bundelen 2x
2buurtschap Rijsingen splitst zich af van KCR en ontwikkelt eigen omgevingsvisie
2i.s.m. Woonmeij aangezicht huurwoningen verbeteren
2conceptvisie bespreken op straatniveau =>
2concept bespreken => draagvlak verwerven
2bewoners ‘spreken met elkaar’: zoeken naar gemeenschappelijk belang

Derde informatieavond (Bewoners)
3dit groene deel van de gemeente koesteren: dè meerwaarde van dit gebied 2x
3natuurhistorische ontwikkeling zichtbaar houden 2x
3agrarische sector niet helemaal laten verdwijnen
3lintbebouwing langs Ollandseweg is geen enkel probleem; gebeurt nu ook al
3meer natuur terugbrengen 2x
3groen, met een koe of wat schapen in de wei
3tussen de wijken voldoende groen
3waterberging voor droge perioden
3meer aandacht voor verdroging
3recreatiemogelijkheden uitbreiden 2x
3Hoeve Arbeidslust, de lanen en het bosje inrichten voor ’n groter publiek: wandelpaden, picknickplaatsen
3woonvoorziening jeugd 3x
3zonder auto bereikbare seniorenwoningen
3woningaanbod afstemmen op toekomstige vraag: vergrijzing + 1-persoonshuishoudens 4x
3behouden van leeg buitengebied: zeer zorgvuldig omgaan met bouwplannen: 2x
3openbaar vervoer
3bereikbaarheid voor ouderen 3x
3recreatie: zwemmogelijkheid voor de jeugd 2 (hekken weg zwemplas Kienehoef-camping)
3hangplek voor de jeugd
3ontmoetingsplaats
3meer sociale cohesie in de buurt: contact tussen en binnen buurten versterken
3groot onderscheid tussen de gebieden in de wijk; in Rijsingen doet de buurt veel zelf en ontplooit initiatieven
3goede balans tussen de verschillende belangen
3voldoende getrainde ambtenaren die open en vernieuwend kunnen denken en open staan voor de meningen onder de
bevolking

Vierde informatieavond (Gemeente, Waterschap, Woonmeij en Wijkraad)
4Kienehoefpark als openbaar park behouden
aandacht voor toekomst Sportpark-Kienehoef (bv.: zwembad)
4nog breder inzetten op recreatie en toerisme
4rekening houden met ontginningslandgoed Arbeidslust
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4belangrijk om in beeld te krijgen of bewoners met plezier wonen: wat is positief? – wat missen zij? – hoe is dat op langer
termijn?
4bestaande woonomgeving: inrichting en omvorming naar huidige eisen en vraag
4woningbouw aan de rand van het gebied (niet in Dommeldal en aangrenzende akkers) ten noorden en noordwesten van
huidige bebouwing
4kan de gemeentelijke woonambitie (eerst inbreiden) niet terugvinden; wordt er rekening mee gehouden?
4sportvoorzieningen concentreren
4parkeerplaats handhaven t.b.v. park 2x
4recreatie en toerisme zijn zowel kans als bedreiging: economische groei vs leefbaarheid en landschapsbehoud – wat is er
mogelijk binnen het gemeentelijk kader? – valt KCR wel in de recreatie-as?
4 leefbaarheid bevorderen door plekken met speel- en recreatiefaciliteiten te realiseren
4 plekken in de wijk waar mensen samen kunnen komen
4voor het beoordelingskader milieueffect-rapportage bij de omgevingsvisie gebruiken we (= Gemeente Meierijstad)
waarschijnlijk 16 criteria; uw elementen van inventarisatie voor de gebiedsvisie is erg breed – onze complimenten – maar niet
zo breed, dat alle criteria die wij willen gebruiken om omgevingsbeleid te beoordelen, er al in zitten; we willen u niet pushen om
uw gebiedsvisie verder te verbreden, maar wel voorkomen, dat u verrast zou zijn, zodra blijkt, dat wij nog naar andere
elementen kijken; voorbeelden daarvan kunnen zijn: verkeersdruk, parkeren, verkeersveiligheid, luchtkwaliteit …
4integratie met de regionale energieopgave – blijven kijken naar initiatieven buiten het gekozen gebied – focus gericht op
‘Droge Voeten: kijk ook naar klimaatbestendige inrichting (droogte, hitte, stedelijke wateroverlast) en dat afgestemd op de wijk’
4goed kijken naar het verdere vervolg van dit proces
4beperkingen van het gebied in kaart brengen
4aandacht voor het aspect veiligheid
4zorg dat per aspect enkele vertegenwoordigers actief zijn/blijven die zich sterk maken voor 1 à 2 sterke kansen - leg daar in de
visie accent op en wijs de realisatie ervan toe aan specifieke locaties – communiceer met regelmaat over behoeften/kansen met
de gemeente
4breng wensen, belangen (algemeen, inwoners, stakeholders) en welzijn in beeld 2x

Vijfde informatieavond (Bedrijfs- en grondeigenaren, en vertegenwoordigers van wandel- en
fietsverenigingen)
5behoud van Hoeve Arbeidslust met zandwegen, lanen en akkers
5ondernemers meer ondersteunen; rust brengen in ondernemingsklimaat – ruimte geven
5synergie met natuur waarbij er mogelijkheden zijn voor ondernemers om hierop te anticiperen 3x
5mogelijkheden behouden voor landbouw en agrarische bedrijven
5nieuwbouw beperkt toestaan tegen bestaande wijken 2x
5behoud van het buitengebied als een echt buitengebied
5woningbouw op grotere kavels (niet zoals Heikant)
5planontwikkeling waarin groen, woningbouw en bedrijvigheid samengaan 3x
5buurtbus voor wie minder mobiel is/wordt
5laat bewoners, grondeigenaren en ondernemers samen de belangen behartigen w.b. wonen, 5werken, recreëren en
ondernemen
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Maandag 13 mei
Sterktes

 de overgang naar de natuur:
zandpaden, heide, park, etc.
 groene pleinen in de woonwijken
 ben tevreden met het wonen in mijn
wijk en moge het zo blijven
 ruimte voor de kinderen om te spelen
 school en winkel dichtbij
 ik vind het een fijne wijk
 rustige wijk en mooie omgeving; veel
natuur in de buurt
 prachtige groene wijk met fantastische
omgeving voor mens en dier
 we hebben nog volop ruimte!; Rooi zou
prima ‘groene kern’ kunnen zijn in
‘Groot Eindhoven’
 veel groenvoorziening
 Cathalijne is een fijne wijk
 wijk Kinderbos: aan de rand van
prachtige natuur!
 mooi woongebied, dicht bij het centrum
en in het overgangsgebied naar het
buitengebied
 dicht bij centrum, dicht bij natuur, rustig
wonen
 vanuit wijk Hoogeind geredeneerd:
groene karakter. zandwegen,
beperkingen motorisch verkeer,
biodiversiteit, vriendelijkheid van de
mensen
 rust, veilig, dicht bij de natuur; niet
teveel faciliteiten, ruime woonsfeer

Dinsdag 14 mei
 Buurtschap Oud-Rijsingen
 onze buurt Kinderbos rustige
woonomgeving met veel groen,
kindvriendelijk; veel natuur aan de
grens met de straat Kinderbos
 prachtig groen en rustig
 natuur behouden
 de rust en ruimte, veel groen; goed voor
je gezondheid
 ruimte/mens=> verdeling +
kom/buitengebied
 Dommeldal
 wonen in een prachtige omgeving
 mooi natuurgebied om de hoek
 mooie omgeving, prettige bevolking
 park, dicht bij natuur, kindvriendelijk
 veel groen
 mooie rustige wijk met alle
woonaspecten
 kleine kernen
 veel kinderspeelgelegenheid
 mogelijkheden voor recreatie,
wandelen, fietsen
 mooie leefomgeving
 verbinding met natuur (Rijsingen); rust;
goede balans koop/huur
 jong & oud in de wijk; groen stuk bij
Sweelinckplein; groen stuk bij
Zwembadweg
 rust en ruimte

Woensdag15 mei
 groen
 natuur in de achtertuin; korte afstand
centrum
 groene streek gebiedsvisie
 wonen in of nabij landelijke omgeving
 natuur behouden; verdroging tegengaan
 ruimte
 natuur, recreatie
 wonen in groene omgeving
 groene, open ruimte; mogelijkheden
voor recreëren
 groen, natuur
 schitterende uitzichten
 natuur, relatieve rust
 veel natuur en groen

 Koningsvaren: een prachtige laan, waar
je de seizoenen goed kunt volgen door
de verandering van de bomen –
waardevol
 natuur omgeving; ‘Arbeidslust’
omgeving; bereikbaarheid
 bereikbaarheid

 Hoeve Arbeidslust en de mooie lanen

 diversiteit landschap
 nieuw duurzame kringlooplandbouw
 goed initiatief; een goede aanpak is
heel waardevol met steun van de wijk;
een goede kans voor een kwalitatieve
invulling van het woongebied en de
omgeving; een goed plan waar de
gemeente iets mee kan

 variatie in bedrijvigheid
 dit initiatief
 grote opkomst en grote betrokkenheid:
meebepalen toekomst
 zijn er altijd; goed communiceren
 gezond boerenverstand
 participatie/medezeggenschap voor alle
inwoners
 veel kennis aanwezig binnen bewoners

 wij-gevoel

 redelijk rijke gemeente(?)

 afwezigheid reclameborden
 dicht bij voorzieningen van de stad
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Zwaktes

 steentuinen i.v.m. klimaat en milieu
 meer kleine woningen
 betaalbare woningen voor jongeren
 veel grote, dure woningen – daardoor
minder betaalbaar voor de jongere
bevolking; dus meer kans op vergrijzing
 geen voorzieningen; weinig
mogelijkheden voor ouderen (kleinere
woningen)
 wijk Kinderbos: ik mis een soort
gemeenschapshuis
 geen sociale ontmoetingsplaats
 geen sociale voorzieningen in de wijk
 geen ontmoetingsruimte voor
wijkbewoners (eenzaamheid); geen
overige voorzieningen aanwezig (met
het oog op vergrijzing)

 geen/onvoldoende openbaar vervoer;
geen middelbaar onderwijs
 ik mis busvervoer die te voet te
bereiken is
 bereikbaarheid met het openbaar
vervoer
 openbaar vervoer ver weg; slechte
verbinding
 ontsluiting voor woon-werkverkeer;
ouder wordende generaties

 te weinig gedifferentieerd
woningaanbod
 geen betaalbare starterswoningen;
geen 1-persoons huur- of
koopwoningen/appartementen
 te weinig seniorenwoningen

 woningkrapte

 geen gemeenschappelijk gebouw ofwel
ontmoetingsruimte; kan toch
vereenzaming geven, .m.n. ouderen
 geen ontmoetingspunt
 weinig verbinding tussen bewoners
 wijk Cathalijne erg weinig contact
onderling
 eigen belang
 socialisering tussen bewoners en evt.
nieuwkomers.
 er zouden meer groeps-/wijkactiviteiten
mogen zijn
 geen winkels
 weinig/geen wijkvoorzieningen
(uitgezonderd speeltuintjes)
 parkeergelegenheid

 geen recreatie-center voor o.a. spelavonden

 bereikbaarheid openbaar vervoer
 slechte bereikbaarheid openbaar
vervoer
 bereikbaarheid met veel te weinig
openbaar vervoer
 maar 2 uitwegen vanuit Kinderbos
 slechte ontsluiting van Kinderbos en
gedeeltelijk Cathalijne
 ontsluiting van de wijken Cathalijne en
Kinderbos
 slecht openbaar vervoer

 openbaar vervoer
 beperkt openbaar vervoer (afstand bus)
 gebruik van de infrastructuur

 sociale cohesie
 weinig sociale cohesie
 klein, weinig sociale samenhang

 eigenaar niet uit de omgeving
 geen visie; geen antwoord op
vergrijzing

 ouder wordende bevolking

 onvoldoende aansprekende
werkgelegenheid
 door de snel veranderende
maatschappelijke behoefte is het
moeilijk om een helder toekomstbeeld
te verkrijgen; dit geldt zeker voor een
periode langer dan 10 jaar
 vanuit wijk Hoogeind geredeneerd:
gebruik van (landbouw)gif in wijk en
buitengebied beïnvloedt negatief de
biodiversiteit
 verdroging, ongedierte, ratten,
onderhoud sloten, afwatering
regenwater, samenhang, gebrek
gemeenschapshuis
 afvoer regenwater Kinderbos

 wordt te weinig aan
ongediertebestrijding gedaan
(rattenplaag!)
 wateroverlast voor de deur!!
 riolering

 gebrek aan waterberging

 afdeling RO van de gemeente
 verkeersveiligheid 30 km-zone
Zwembadweg
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 verkeersveiligheid: ontsluiting van
landbouwgebied aan Cathalijnepad
direct naar OIllandseweg en niet via
Korenlaan.
 veiliger fietspaden, bijv.: uitrit Sportpark
bij brandweer
 stukken huurwoningen verwaarloosd
 Arbeidslust vervallen
 ieder deel van Meierijstad is uniek; ga
niet vergelijken met kerkdorpen
 tegenstrijdige belangen binnen-/buiten
bebouwde kom
 eigenbelang

 diverse belangen: bedrijven, burgers,
grondeigenaren

 medezeggenschap, participeren voor
alle inwoners (meerderheid van
stemmen)
 grote betrokkenheid uit angst voor de
toekomst

 toenemende bebouwing langs
Ollandseweg/Bobbenagelseweg; bij
lintbebouwing gaat verbinding in de
natuur verloren
 A50-lawaai
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Kansen

 recreatieve waarde verhogen
 het gebied leent zich uitstekend voor
uitbreiding van recreatieve
voorzieningen maar kan ook een rol
spelen bij de bestrijding van
wateroverlast
 uitbreiding van recreatie om de jeugd in
Rooi te houden: gezelligheid, maar ook
werkvoorziening
 vanuit het Hoogeind geredeneerd:
 kleinschalige recreatie; combi’s met
mantelzorg bieden, in combinatie met
zorg aan derden, preventieve zorg,
(dag)besteding; ondersteund door
overkoepelende
zorgverlenersinstellingen
 natuurinformatiecentrum, met
voorbeelden van bomen, vruchten,
vogels; samenwerking
natuurorganisaties en vrijwilligers
 natuurontwikkeling bevorderen: o.a.
aanleg hagen vlinders en bijen
aantrekkende struiken; zorg voor
ondersteuning oudere mens
 B&B-locatie; natuurpoortwinkel
boomgaard: hoogstamfruit
 culturele bestemming boomgaard;
eventueel met buitentheater daar vlakbij

 ontwikkelingen groene
recreatievoorzieningen
 behoud van een groot deel van
bestaand gebied
 de velden rondom de boerderij van de
Cathalijnepad beplanten zodoende dat
het goed te overzien is voor de
infrastructuur!

uitbreiding recreatieve voorzieningen
recreatie
meer groen
‘parel in het groen’, Sint-Oedenrode als
centrum voor natuur en recreatie

 kleinschalige recreatie

 zonnepark/daken vol leggen; wijk hierin
participeren
 invulling geven aan maatregelen om
invloeden klimaatverandering tegen te
gaan

 Sint-Oedenrode aantrekkelijk
houden/maken als woonplaats voor de
huidige studentengeneratie (tegengaan
stedelijke migratie)
 inhaken op groei Eindhoven e.o.
 inspraak in besluitvorming woningbouw
 nieuwe woonvormen in ‘al oude’ plan
Koningsvaren
 nieuwe woonvormen ontwikkelen op de
toekomstbehoefte






 werken aan een duurzame toekomst
voor alle vlakken; wat we ook doen: doe
het duurzaam!

 groen in de omgeving benutten bij
nieuwbouw (terug laten komen)
 als er al gebouwd wordt dan in clusters
met hier wat en daar wat
 behoud van het groene gebied in
mogelijke uitbreiding, waarbij bestaande
kenmerken behouden blijven:
Koningsvaren – doortrekken park
Kienehoef
 lintbebouwing

 bebouwing met kansen voor onze
jongeren (huizen);
 aandacht typewoningbouw - bevolking:
jong èn oud
 onderzoek behoefte aan huisvesting
voor jongeren: hoe trek je die aan?
 seniorenwoningen

 waterhuishouding: parkvijvers 
Dommel  sloten  parkvijvers
 behouden zoals het is; goed
waterbeheer
 waterafvoer-/-berging voorzieningen te
realiseren in combinatie met recreatie
en natuur
 verkoop van Arbeidslust
Kienehoef/Kienehoef: centrum voor de
wijk!
 verbinding Dommel Kienehoef:
ontmoetingscentrum
 samenwerken bewoners
 samen de schouders eronder:
samenwerken samen doen

 behoud Arbeidslust
 Arbeidslust in oude glorie herstellen

 verdroging tegengaan door
waterbuffers; vernatting: opvang in
buffers

 ecologisch (boerderij)

 wijkraad oprichten
 elkaar ontmoeten
 door samenwerking invloed op nieuwe
projecten

 sociale cohesie versterken
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 burgerparticipatie maximaal benutten
 gemeente/politiek leert omgaan met
wijkinitiatieven
 gepensioneerden meer inzetten
 mee mogen beslissen bij
toekomstplannen
 de nieuwe wet waarin participatie moet
 meer ouderen die ook gezonder zijn en
mogelijk tijd en zin hebben om te
investeren in de wijk
 de steeds groter wordende groep
senioren betrekken bij de
wijkontwikkelingen; deze mensen
hebben (waarschijnlijk) meer tijd en
belangstelling voor te nemen uitwerking
van de plannen
 initiatieven in de wijk (jullie initiatief
Buurzorg)
 bewustzijn van mensen dat goed wonen
ook voor een belangrijk deel door jezelf
wordt bepaald
 waar blijft de jeugd? 20/30 jaar/starters
 hoek gemeenteopslag (werf)
fatsoeneren/opruimen
 overlast parkeerplaats ’s avonds
aanpakken
 sterk historisch gebied met grote
samenhang in de omgeving
 bankjes richting dorp voor senioren
 structuur Zwembadweg veranderen van
recht met verkeersdrempels naar
bochtig zonder verkeersdrempels

 voorzieningen voor ouderen (denk aan
vervoer, gemeenschapshuis, winkels)
 bereikbaarheid voor senioren
(wandelen, fietsen, rolstoel, rollator,
etc.)
 sociale zorg (voorzieningen)
 nieuwe initiatieven

Bedreigingen

 het feit dat deze regio als zoekgebied
genoemd wordt, vind ik een grote
bedreiging; iedere dag mag ik genieten
van een wijds uitzicht over de velden;
de gedachte dat dit ooit bebouwd zou
worden, maakt me verdrietig
 woningbouw, projectontwikkelaars
 woningbouw – niet passend in het
gebied
 lintbebouwing Bobbenagelseweg en
Ollandseweg: uitzicht op
landschap/natuur gaat verloren
 inbreiding in de wijk op de groene
pleinen
 te aantrekkelijk; horeca in de wijk; te
veel woningbouw; wegtrekken
agrarische bedrijven

 verkwanseling karakteristiek landschap
 kans op bebouwing waardoor rust en
natuur in het gedrang komt
 niet in overleg met belanghebbenden
woningprojecten en inbreidingen
 grootschalige nieuwbouw
 teveel bebouwing ten koste van wandelen ontspanningsplekken
 woningbouw
 projectontwikkelaars
 inbreiding die groene longen in de
wijken opslokt
 bebouwing in het buitengebied zodat de
natuur (flora en fauna) verloren gaan:
oude bomen, etc.
 verloedering van de wijk door eventuele
toename van huurwoningen
 te hoge kosten koopwoningen

 optimaliseren moderne technieken, IT
 huizen bouwen en camping niet
vergroten
 teveel bebouwing
 woningnood
 teveel bebouwing
 (woning)bouw in het buitengebied
 locatie voor bebouwing
 windmolens
 verlies van natuur/landelijkheid
 ongebreidelde uit-/inbreiding
 grootschalige renovatie
 waar komen de nieuwe woningen?; kan
dat met respect voor de natuur
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 als omgeving Hoeve Arbeidslust
eenmaal een wijk is, zal het voor altijd
verloren zijn
 aantasting van omgeving boerderij Van
Bree-oprijlaan-Koningsvaren-Kinderbos
met oude bomenlanen met diverse
vogels
 te grootse plannen
 overbelasting t.g.v. toenemende
recreatie

 de verder voortschrijdende
individualisering mede veroorzaakt door
sociale media
 weinig sociale samenhang; risico op
isolement van met name ouderen
 woningtekort voor senioren
 vergrijzing
 vergrijzing; versnippering buitengebied;
verloedering Arbeidslust

 vervreemding
 ouder wordende bevolking
 samenstelling woongroepen

 behoefte aan financiën; gemeente
Meierijstad (inkomsten genereren uit
verkoop gronden woningbouw)
 weinig klimaatbestendig

 water - sloten

 verdroging, vernatting

 toename aantal honden en daaruit
voortkomende vervuiling
 dat veel niet-belanghebbenden
beslissen over andermans zaken
 veel verschillende belangen

 vanuit wijk Hoogeind geredeneerd:
grootschalige recreatie zal het stilte
karakter van het buitengebied
veranderen

 acceptatie door gemeente/politiek van
aangedragen visie; dit vereist
differentiatie op wijkniveau; geen
acceptatie => geen geloofwaardigheid
wijkacties
 te weinig openheid van gemeente
waardoor nieuwe projecten al bijna
bouwrijp zijn voordat bewoners
betrokken worden
 wordt de gebiedsvisie buitengebied nu
de visie welke de wijkbewoner erop
projecteert?
 verkwanselen van kansen en
mogelijkheden van overgrote deel van
eigendommen bewoners buitengebied
(het buitengebied is niet eenieders
achtertuin waar vrijblijvend gebruik van
kan worden gemaakt)
 Meierijstad met mogelijk andere
prioriteiten

 teveel meningen, eisen, zienswijzen

 minder aandacht voor deze buurt door
focus elders (Veghel!)

 verlies van geschiedenis

 veiligheid

 woonwagenkamp Boekweit

 bij nog meer verkeer op de
Ollandseweg: verkeersveiligheid in het
geding; komen de oude eiken langs de
weg in gevaar?; veel gemeenten
kappen bomen als ze te dicht bij de weg
staan
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Bijlage ii

Post-it’s en suggesties vanuit de vijf informatieavonden

Zoals hiervóór al is aangegeven, is de inbreng van de deelnemers aan de vijf participatie-avonden
vervolgens – al naargelang het onderwerp waarop die betrekking heeft – vervolgens toe geordend aan
één van de invalshoeken die de Werkgroep bij de inventarisatie van gegevens over het KCR-gebied
heeft aangehouden.
Achtereenvolgens passeren dan deze invalshoeken successievelijk de revue. Eerst wordt van elke
invalshoek de eerste SWOT-versie weergegeven. Daaronder staan dan de ideeën en suggesties van
de participanten die op de betreffende invalshoek betrekking hebben, en vervolgens wat de
participanten beschouwen als resp. sterktes en zwaktes van het KCR-gebied, en wat als kansen en
bedreigingen.
Op basis van de inbreng van de participanten heeft de Werkgroep de eerste versie SWOT’s bijgesteld
en aan gescherpt. De definitieve SWOT-analyses zijn in het Hoofdrapport opgenomen.
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SWOT CULTUURHISTORIE

interne
analyse

externe
analyse

Kansen
Recreatie en toerisme
Faciliteren lokale ondernemers
*Participatie inwoners
Open verbinding vijvers Kienehoef
Communiceren historie landschap
Duidelijke verbinding Scheeken/Vlagheide
Behoefte aan ontspanning/authenticiteit
Herstellen populierenlandschap
Creëer ontmoetingsplek (MFA)
Natuur en Landschap
*Hoeve Arbeidslust
Onderdeel Mortelen / Scheeken
/ Vlagheide
Ontginningsstructuur wegen
Ligging naast landschapspark Dommeldal
Coulissenlandschap (populieren)
Onderdeel Groene Woud
Voorziet in eigen natuurbeleving
Sterktes

Bedreigingen

*Verstedelijking
Laissez faire beleid
Vervreemding van bestuur

PR + Marketing
Openbaar vervoer
Balans leeftijdsopbouw
Voorzieningen algemeen
Ontbreken deelbeleid kernen/wijken
Vertegenwoordiging door Wijkraad

Zwaktes

Suggesties
karakter van het KCR-gebied behouden
1 versnippering tegengaan 3x
2 behoud van ’t agrarisch karakter en van natuurlijke en monumentale objecten 11x
3 agrarische sector niet helemaal laten verdwijnen
3 behouden van leeg buitengebied: zeer zorgvuldig omgaan met bouwplannen 2x
5 mogelijkheden behouden voor landbouw en agrarische bedrijven
5 behoud van het buitengebied als een echt buitengebied
2 zo min mogelijk bebouwing langs Ollandseweg
2 ten westen van Kinderbos geen bebouwing
3 natuurhistorische ontwikkeling zichtbaar houden 2x
4 beperkingen van het gebied in kaart brengen
zicht op het KCR-gebied behouden
1lintbebouwing tegengaan vs 2 geen tegenstander van lintbebouwing
3 lintbebouwing langs Ollandseweg is geen enkel probleem; gebeurt
nu ook al
karakter van het KCR-gebied versterken
1 aanplant hagen + waardstruiken
1 kleinschalige veeteelt/landbouw
2 akkers akkers laten: niet meer boomkwekerijen 2x
2 meer populieren
3 meer natuur terugbrengen 2x
behoud en ontwikkeling van Hoeve Arbeidslust
1 Hoeve Arbeidslust:
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1 erfgoed 2x
1 appelhuisje behouden 2x
1 toeristische bestemming geven
1 infopunt: + demonstraties
1 kleinschalige wooninvulling voor (zorg-)jongeren en/of (zorg-)ouderen
1 vakantiehuisjes tot camping
2 Hoeve Arbeidslust in alle schoonheid behouden met z’n typische zandwegen 4x
3 Hoeve Arbeidslust, de lanen en het bosje inrichten voor ’n groter publiek: wandelpaden,
picknickplaatsen
4 rekening houden met ontginningslandgoed Arbeidslust
5 behoud van Hoeve Arbeidslust met zandwegen, lanen en akkers
sterktes
het aanwezige
cultuurlandschap

specifiek:
 Hoeve
zwaktes
Arbeidslust

(1) de overgang naar de natuur: zandpaden, heide, park, etc.
(1) mooi woongebied, dicht bij het centrum en in het overgangsgebied naar het buitengebied
(1) vanuit wijk Hoogeind geredeneerd: groene karakter. zandwegen, beperkingen motorisch verkeer, biodiversiteit,
vriendelijkheid van de mensen
(1) Koningsvaren: een prachtige laan, waar je de seizoenen goed kunt volgen door de verandering van de bomen –
waardevol
(1) diversiteit landschap
(1) natuur omgeving; ‘Arbeidslust’ omgeving; bereikbaarheid
(3) Hoeve Arbeidslust en de mooie lanen
(5) schoonheid Arbeidslust met zandwegen, lanen en akkers

 kleinschalige
bedrijvigheid

(5) goede combinatie land- en tuinbouw en andere bedrijven met wonen, natuur en recreatie
(5) gebied waar wonen, bedrijvigheid, natuur en landschap naast elkaar floreren!

bedreiging
biodiversiteit

(1) vanuit wijk Hoogeind geredeneerd: gebruik van (landbouw)gif in wijk en buitengebied beïnvloedt negatief de biodiversiteit
(1) verdroging, ongedierte, ratten, onderhoud sloten

eigenbelang
prevaleert,
gebrek aan visie
bedreiging
rijksmonument

(2) eigen belang 2x
(1) geen visie
(2) afdeling RO van de gemeente

(2) verval van Arbeidslust
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versterken en
toegankelijker
kansen
maken van de
natuurlijke
kwaliteit
herstel Hoeve
Arbeidslust
eventuele
nieuwbouw in
het buitengebied
weloverwogen
inpassen

(1) recreatieve waarde verhogen
(1) natuurinformatiecentrum, met voorbeelden van bomen, vruchten, vogels; samenwerking natuurorganisaties en vrijwilligers
(1) B&B-locatie; natuurpoortwinkel boomgaard: hoogstamfruit
(1) culturele bestemming boomgaard; eventueel met buitentheater daar vlakbij
(1) verbinding Dommel Kienehoef: ontmoetingscentrum

(1) sterk historisch gebied met grote samenhang in de omgeving
(2) behoud Arbeidslust
(2) Arbeidslust in oude glorie herstellen
(3) ecologisch (boerderij)
(2) als er al gebouwd wordt, dan in clusters met hier wat en daar wat
(2) behoud van het groene gebied in mogelijke uitbreiding, waarbij bestaande kenmerken behouden blijven: Koningsvaren –
doortrekken park Kienehoef
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bedreigingen
realisering van
in- en
uitbreidingsplannen

(1) het feit dat deze regio als zoekgebied genoemd wordt, vind ik een grote bedreiging; iedere dag mag ik genieten van een
wijds uitzicht over de velden; de gedachte dat dit ooit bebouwd zou worden, maakt me verdrietig
(1) te aantrekkelijk; horeca in de wijk; te veel woningbouw; wegtrekken agrarische bedrijven (1)woningbouw,
projectontwikkelaars
(1) woningbouw – niet passend in het gebied
(1) vanuit wijk Hoogeind geredeneerd: grootschalige recreatie zal het stilte karakter van het buitengebied veranderen
(1) lintbebouwing Bobbenagelseweg en Ollandseweg: uitzicht op landschap/natuur gaat verloren
(1) inbreiding in de wijk op de groene pleinen
(2) kans op bebouwing waardoor rust en natuur in het gedrang komt
(2) verkwanseling karakteristiek landschap
(2) niet in overleg met belanghebbenden woningprojecten en inbreidingen
(2) grootschalige nieuwbouw
(2 teveel bebouwing ten koste van wandel- en ontspanningsplekken
(2) woningbouw
(2) projectontwikkelaars
(2) te weinig openheid van gemeente waardoor nieuwe projecten al bijna bouwrijp zijn voordat bewoners betrokken worden
(2) inbreiding die groene longen in de wijken opslokt
(2) bebouwing in het buitengebied zodat de natuur (flora en fauna) verloren gaan: oude bomen, etc.
(2) verloedering van de wijk door eventuele toename van huurwoningen
(2) als omgeving Hoeve Arbeidslust eenmaal een wijk is, zal het voor altijd verloren zijn
(2) aantasting van omgeving boerderij Van Bree-oprijlaan-Koningsvaren-Kinderbos met oude bomenlanen met diverse vogels
(2) woonwagenkamp Boekweit
(3) huizen bouwen en camping niet vergroten
(3) teveel bebouwing
(3) woningnood
(3) teveel bebouwing
(3) (woning)bouw in het buitengebied
(3) locatie voor bebouwing
(3) windmolens
(3) verlies van natuur/landelijkheid
(3) ongebreidelde uit-/inbreiding
(3) grootschalige renovatie
(3) waar komen de nieuwe woningen?; kan dat met respect voor de natuur
(3) te grootse plannen
(4) teveel woningbouw want dan is het geen buitengebied meer

hondenoverlast

(1) toename aantal honden en daaruit voortkomende vervuiling
(4) loslopende honden in buitengebied en op Ommetje Rijsingen

diversiteit aan
belangen
opstelling van
Gemeente t.o.v.
gebiedsvisie

(1) veel verschillende belangen
(2) teveel meningen, eisen, zienswijzen
(2) acceptatie door gemeente/politiek van aangedragen visie; dit vereist differentiatie op wijkniveau; geen acceptatie => geen
geloofwaardigheid wijkacties
(2) Meierijstad met mogelijk andere prioriteiten
(3) minder aandacht voor deze buurt door focus elders (Veghel!)

rechten van de
eigenaar

(1) dat veel niet-belanghebbenden beslissen over andermans zaken
(2) wordt de gebiedsvisie buitengebied nu de visie welke de wijkbewoner erop projecteert?
(2) verkwanselen van kansen en mogelijkheden van overgrote deel van eigendommen bewoners buitengebied (het buitengebied
is niet eenieders achtertuin waar vrijblijvend gebruik van kan worden gemaakt)

overbelasting
verdroging en
vernatting

(3 ) overbelasting t.g.v. toenemende recreatie
(3) verdroging, vernatting

geen historisch
besef
veiligheid
prioriteit geven

(3) verlies van geschiedenis

(3)bij nog meer verkeer op de Ollandseweg: verkeersveiligheid in het geding; komen de oude eiken langs de weg in gevaar?;
veel gemeenten kappen bomen als ze te dicht bij de weg staan
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Kansen

Bedreigingen

Toenemende maatschappelijke steun
biodiversiteit/landschap/beheer
Plannen waterschap en gemeente inzake
waterkwaliteit/-huishouding
Combinatie natuur en recreatie
beleid van provincie en gemeente
Bewustwording kwaliteiten van het gebied bij inwoners
en gemeente

Stedelijke ontwikkeling
op kwetsbare plekken
Verkoop en herontwikkeling
hoeve Arbeidslust
Weinig bewustzijn van de waarde
van gebied bij bewoners

interne analyse

externe analyse

SWOT NATUUR

Natuur in het gebied
Beschermde status Dommeldal
Bijzondere zeldzame soorten
Wandelroutes / beleving natuur

Versnippering van kwetsbare natuur
Eventuele gevolgen verkoop landgoed
Ontbreken beleidsvisie

Sterktes

Zwaktes

Suggesties
behoud en versterking van het groene buitengebied
1 belang van de natuur voorop stellen
1 ontwikkelen tot ecologische hoofdstructuur
1 natuurwaarden beschermen + ontwikkelen 13x
3 dit groene deel van de gemeente koesteren: dè meerwaarde van dit gebied 2x
3 meer natuur terugbrengen 2x
3 groen, met een koe of wat schapen in de wei
5 behoud van het buitengebied als een echt buitengebied
meer groen binnen de bebouwde kom
1 natuur ook binnen bebouwde kom: 5x
2 groenvoorzieningen behouden in wijken Cathalijne en Kinderbos 4x
3 tussen de wijken voldoende groen
1 nieuwe woonwijk tussen Kinderbos-Hoogstraat
1 woningbouw in natuurgebied integreren 3x
2 geen grootschalige bouwplannen 3x
5 planontwikkeling waarin groen, woningbouw en bedrijvigheid samengaan 3x
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sterktes
groenvoorziening in de wijk,
ruimte en rust,
met de natuur
dichtbij

(1) de overgang naar de natuur: zandpaden, heide, park, etc.
(1) groene pleinen in de woonwijken
(1) rustige wijk en mooie omgeving; veel natuur in de buurt
(1) prachtige groene wijk met fantastische omgeving voor mens en dier
(1) we hebben nog volop ruimte!; Rooi zou prima ‘groene kern’ kunnen zijn in ‘Groot Eindhoven’
(1) veel groenvoorziening
(1) wijk Kinderbos: aan de rand van prachtige natuur!
(1) mooi woongebied, dicht bij het centrum en in het overgangsgebied naar het buitengebied
(1) dicht bij centrum, dicht bij natuur, rustig wonen
(1) vanuit wijk Hoogeind geredeneerd: groene karakter. zandwegen, beperkingen motorisch verkeer, biodiversiteit, vriendelijkheid
van de mensen
(1) rust, veilig, dicht bij de natuur; niet teveel faciliteiten, ruime woonsfeer
(1) Koningsvaren: een prachtige laan, waar je de seizoenen goed kunt volgen door de verandering van de bomen – waardevol
(1) natuur omgeving; ‘Arbeidslust’ omgeving; bereikbaarheid
(1) diversiteit landschap
(2) onze buurt Kinderbos rustige woonomgeving met veel groen, kindvriendelijk; veel natuur aan de grens met de straat
Kinderbos
(2) prachtig groen en rustig
(2) natuur behouden
(2) de rust en ruimte, veel groen; goed voor je gezondheid
(2) ruimte/mens=> verdeling + kom/buitengebied
(2) Dommeldal
(2) wonen in een prachtige omgeving
(2) mooi natuurgebied om de hoek
(2) mooie omgeving, prettige bevolking
(2) park, dicht bij natuur, kindvriendelijk
(2) veel groen
(2 ) mooie leefomgeving
(2) verbinding met natuur (Rijsingen); rust; goede balans koop/huur
(2) jong & oud in de wijk; groen stuk bij Sweelinckplein; groen stuk bij Zwembadweg
(2)rust en ruimte
(3) groen
(3) natuur in de achtertuin; korte afstand centrum
(3) groene streek gebiedsvisie
(3) wonen in of nabij landelijke omgeving
(3) natuur behouden; verdroging tegengaan
(3) ruimte
(3 )natuur, recreatie
(3) wonen in groene omgeving
(3) groene, open ruimte; mogelijkheden voor recreëren
(3) groen, natuur
(3) schitterende uitzichten
(3) natuur, relatieve rust
(3)veel natuur en groen
(3)Hoeve Arbeidslust en de mooie lanen
(5)natuur (kans en sterkte) groen; bewoners en hun vogels; wandel- en fietsmogelijkheden; rust => stilte nu en in de toekomst
(5)schoonheid Dommeldal
(5mooi buitengebied waarbij bedrijven, en landbouw hand in hand gaan met bewoners
(5)goede combinatie land- en tuinbouw en andere bedrijven met wonen, natuur en recreatie
(5)gebied waar wonen, bedrijvigheid, natuur en landschap naast elkaar floreren!
(5)schoonheid Arbeidslust met zandwegen, lanen en akkers
(5)buurtschap Rijsingen

zwaktes
(landbouw)gif
bedreigt
biodiversiteit
verdroging en
ver-natting
kansen
bestrijding
ongedierte
tegenstrijdige
belangen

(1)vanuit wijk Hoogeind geredeneerd: gebruik van (landbouw)gif in wijk en buitengebied beïnvloedt negatief de biodiversiteit
(1)verdroging, ongedierte, ratten, onderhoud sloten
(1)afwatering regenwater, samenhang, gebrek gemeenschapshuis
(1)afvoer regenwater Kinderbos
(1)verdroging, ongedierte, ratten, onderhoud sloten
(2)wordt te weinig aan ongediertebestrijding gedaan (rattenplaag!)
(2)tegenstrijdige belangen binnen-/buiten bebouwde kom
(2)eigenbelang
(2)medezeggenschap, participeren voor alle inwoners (meerderheid van stemmen)
(5) door ‘nieuwe’ bewoners wordt er anders gekeken naar het buitengebied dan bewoners die er al van oudsher wonen.
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natuurinformatiecentrum
inrichten
natuurontwikkeling
bevorderen

nieuwbouw in
het groen
integreren
waterbeheersing
en
duurzaamheid

(1 natuurinformatiecentrum, met voorbeelden van bomen, vruchten, vogels; samenwerking natuurorganisaties en vrijwilligers

(1) natuurontwikkeling bevorderen: o.a. aanleg hagen vlinders en bijen aantrekkende struiken; zorg voor ondersteuning oudere
mens
(1) B&B-locatie; natuurpoortwinkel boomgaard: hoogstamfruit
(2) behoud van een groot deel van bestaand gebied
(2) ontwikkelingen groene recreatievoorzieningen
(3) meer groen
(3)‘ parel in het groen’, Sint-Oedenrode als centrum voor natuur en recreatie
(2) groen in de omgeving benutten bij nieuwbouw (terug laten komen)
(2) als er al gebouwd wordt dan in clusters met hier wat en daar wat groen
(2) behoud van het groene gebied in mogelijke uitbreiding, waarbij bestaande kenmerken behouden blijven: Koningsvaren –
doortrekken park Kienehoef
(3) verdroging tegengaan door waterbuffers; vernatting: opvang in buffers
(3) ecologisch (boerderij)
(3) er liggen al plannen voor een stuurbaar watersysteem
(4) voorbeeld circulair ondernemen: duurzaam, groen; per ondernemer
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bedreigingen
mogelijke in- en
uitbreidingsplannen

andere
prioritering
Gemeente

(1) het feit dat deze regio als zoekgebied genoemd wordt, vind ik een grote bedreiging; iedere dag mag ik genieten van een wijds
uitzicht over de velden; de gedachte dat dit ooit bebouwd zou worden, maakt me verdrietig
(2) kans op bebouwing waardoor rust en natuur in het gedrang komt
(2) niet in overleg met belanghebbenden woningprojecten en inbreidingen
(2) grootschalige nieuwbouw
(2) teveel bebouwing ten koste van wandel- en ontspanningsplekken
(2) woningbouw
(2) projectontwikkelaars
(2) inbreiding die groene longen in de wijken opslokt
(2) bebouwing in het buitengebied zodat de natuur (flora en fauna) verloren gaan: oude bomen, etc.
(2) als omgeving Hoeve Arbeidslust eenmaal een wijk is, zal het voor altijd verloren zijn
(3) huizen bouwen en camping niet vergroten
(3 )teveel bebouwing
(3) woningnood
(3) teveel bebouwing
(3) (woning)bouw in het buitengebied
(3) locatie voor bebouwing
(3) windmolens
(3) ongebreidelde uit-/inbreiding
(3) grootschalige renovatie
(3) waar komen de nieuwe woningen?; kan dat met respect voor de natuur
(3) te grootse plannen
(4) teveel woningbouw want dan is het geen buitengebied meer
(1) behoefte aan financiën; gemeente Meierijstad (inkomsten genereren uit verkoop gronden woningbouw)
(2) Meierijstad met mogelijk andere prioriteiten
(3) minder aandacht voor deze buurt door focus elders (Veghel!)

versnippering
buitengebied

(1) vergrijzing; versnippering buitengebied; verloedering Arbeidslust

waterhuishouding nog niet op
orde

(1) weinig klimaatbestendig
(2) water - sloten
(3) verdroging, vernatting
(4) watersysteem is nog onvoldoende stuurbaar gezien de klimaatverandering

hondenoverlast

(1) toename aantal honden en daaruit voortkomende vervuiling
(4) loslopende honden in buitengebied en op Ommetje Rijsingen

uiteenlopende
belangen

(1) veel verschillende belangen
(2) teveel meningen, eisen, zienswijzen
(4 )kant en klare plannen die opgelegd kunnen worden; wantrouwen door onbegrip voor mogelijk strijdige belangen

beslissingen
door niet-belanghebbenden

(1 )dat veel niet-belanghebbenden beslissen over andermans zaken
(2) verkwanselen van kansen en mogelijkheden van overgrote deel van eigendommen bewoners buitengebied (het buitengebied is
niet eenieders achtertuin waar vrijblijvend gebruik van kan worden gemaakt)
(4) burgers die dienst uit willen maken in het buitengebied

bedreiging door
grootschalige
recreatie

(1) vanuit wijk Hoogeind geredeneerd: grootschalige recreatie zal het stilte karakter van het buitengebied veranderen
(2) verkwanseling karakteristiek landschap
(3) overbelasting t.g.v. toenemende recreatie
(3) verlies van natuur/landelijkheid

aantasting
Hoeve
Arbeidslust
onvoldoende
historisch besef

(2) aantasting van omgeving boerderij Van Bree-oprijlaan-Koningsvaren-Kinderbos met oude bomenlanen met diverse vogels
(3) verlies van geschiedenis

prioriteit voor
verkeersveiligheid

(3) bij nog meer verkeer op de Ollandseweg: verkeersveiligheid in het geding; komen de oude eiken langs de weg in gevaar?; veel
gemeenten kappen bomen als ze te dicht bij de weg staan
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SWOT WATER

interne analyse

externe analyse

Kansen

Bedreigingen

Creatieve synergetische invulling van
wateropgave

Aanpak wateropgave houdt geen rekening met
natuurwaarden

Wateropgave levert natuurwaarde en beleving
voor omgeving

Gebruik voor waterberging
beperkt mogelijkheden voor
ander gebruik gronden

Wateropgave levert waterveiligheid en droge
voeten

Verdroging bedreigt
landbouw en boomteelt

Combinatie natuur,
water en recreatie

Budget/verdienmodellen voor het uitvoeren van de
kansen

Aanwezigheid van de Dommel als blauwe
ader door het gebied

Bewustzijn bewoners en grondeigenaren

Gelimiteerd beschikbare bergingsmogelijkheden

Sterktes

Zwaktes

Suggesties
Maatregelen voor/door particulieren
1 mensen met grindtuin laten verhuizen naar appartement?
1 regenton per huis
Maatregelen gemeente/waterschap
1 hemelwater ontkoppelen 4x
1 sloten onderhouden
1 meer watergebied 2x
2 onderhoud van de sloten 2x
2 riolering verbeteren i.v.m. overstromingen 2x
3 waterberging voor droge perioden
3 meer aandacht voor verdroging
4 integratie met de regionale energieopgave – blijven kijken naar initiatieven buiten het gekozen
gebied – focus gericht op ‘Droge Voeten’: kijk ook naar klimaatbestendige inrichting (droogte, hitte,
stedelijke wateroverlast) en dat afgestemd op de wijk’
sterktes
Gevarieerd
landschap met
een belangrijke
rol in de
zwaktes
regionale
waterhuishoudin
Opslag, resp.
g
afvoer van
hemelwater
vraagt de inzet
van burger en
Waterschap
burger

(1) diversiteit landschap
(3) natuur behouden; verdroging tegengaan

(1) steentuinen i.v.m. klimaat en milieu
(1) verdroging, ongedierte, ratten, onderhoud sloten
(1) afwatering regenwater, samenhang, gebrek gemeenschapshuis
(1) afvoer regenwater Kinderbos
(2) wateroverlast voor de deur!!
(2) riolering
(3) gebrek aan waterberging
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kansen
Maatregelen voor
waterbeheer zijn
in voorbereiding;
die bieden deels
ook
mogelijkheden
voor recreatieve
sector

(1) invulling geven aan maatregelen om invloeden klimaatverandering tegen te gaan
(1) behouden zoals het is; goed waterbeheer
(3) verdroging tegengaan door waterbuffers; vernatting: opvang in buffers
(3) er liggen al plannen voor een stuurbaar watersysteem
(1) het gebied leent zich uitstekend voor uitbreiding van recreatieve voorzieningen maar kan ook een rol spelen bij de bestrijding van
wateroverlast
(1) waterhuishouding: parkvijvers  Dommel  sloten  parkvijvers
(1) waterafvoer-/-berging voorzieningen te realiseren in combinatie met recreatie en natuur

bedreigingen
Problemen in de
waterhuishouding zijn nu nog
niet adequaat
aan te pakken

(1) weinig klimaatbestendig
(2) water - sloten
(3) verdroging, vernatting
(4) watersysteem is nog onvoldoende stuurbaar gezien de klimaatverandering
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SWOT MOBILITEIT2
Kansen

Uitbreiding wandelpadenstructuur, fietsroutes en
streekvervoer geeft extra kansen voor recreatie en
toerisme

externe analyse

Promoten van het al bestaande netwerk van
wandel- en fietspaden

Verbetering van mobiliteitsvoorzieningen gaat
leegloop in de woonkernen (krimp) tegen

Bedreigingen

Ontbreken van visie op mobiliteit voor de nabije
toekomst

Trek naar de steden door het ontbreken van goede
mobiliteitsvoorzieningen

Mensen kiezen voor “mobiliteitscentra” , zowel voor
werken als wonen en recreëren

Ontbreken van financiële middelen

Benutten provinciale programma voor ondersteuning
(mobiliteit Brabant)

Ontbreken van verdienmodel openbaar vervoer

interne analyse

‘Sharing and Renting mobility’
‘

Betrokkenheid van de bewoners (herontwikkeling
van wandelpaden zoals ommetje Rijsingen)

Mogelijkheden van het KCR-gebied vanwege zijn
wandelgebieden (Recreatiepark Kienehoef en de
Neul) en zijn prachtig buitengebied (Schijndelse
Heide en Dommeldal)

sterktes

Slechte bereikbaarheid openbaar vervoer

Ontbreken van ontsluiting: geen doorgaande wegen in
noordelijke en zuidelijke richting

zwaktes

Suggesties
Treffen van voorzieningen in de wijk
1 voorzieningen handhaven en versterken 2x
1 wekelijks een viskraam + groentekraam
1 buurtsupermarkt
2 betere inrichting per wijk: wie wat kan doen voor anderen – samen krachten bundelen 2x
3 zonder auto bereikbare seniorenwoningen
3 bereikbaarheid voor ouderen 3x
4 breng wensen, belangen (algemeen, inwoners, stakeholders) en welzijn in beeld 2x
Verbetering openbaar vervoer
1 openbaar vervoer verbeteren 4x
3 openbaar vervoer
5 buurtbus voor wie minder mobiel is/wordt

2

Mobiliteit is hier opgevat als betrekking hebbend op zowel bereikbaarheid als nabijheid.
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sterktes
goede groenvoorziening,
ruimte, dichtbij
het centrum en
nabijheid natuur

(1) mooi woongebied, dicht bij het centrum en in het overgangsgebied naar het
buitengebied
(1) dicht bij centrum, dicht bij natuur, rustig wonen
(1) de overgang naar de natuur: zandpaden, heide, park, etc.
(1) school en winkel dichtbij
(1) rustige wijk en mooie omgeving; veel natuur in de buurt
(1) prachtige groene wijk met fantastische omgeving voor mens en dier
(1) we hebben nog volop ruimte!; Rooi zou prima ‘groene kern’ kunnen zijn in ‘Groot
Eindhoven’
(1) wijk Kinderbos: aan de rand van prachtige natuur!
(1) vanuit wijk Hoogeind geredeneerd: groene karakter. zandwegen, beperkingen
motorisch verkeer, biodiversiteit, vriendelijkheid van de mensen
(1) Koningsvaren: een prachtige laan, waar je de seizoenen goed kunt volgen door
de verandering van de bomen – waardevol
(1) natuur omgeving; ‘Arbeidslust’ omgeving; bereikbaarheid
(1) rust, veilig, dicht bij de natuur; niet teveel faciliteiten, ruime woonsfeer
(2) prachtig groen en rustig
(2) de rust en ruimte, veel groen; goed voor je gezondheid
(2) ruimte/mens=> verdeling + kom/buitengebied
(2) Dommeldal
(2) wonen in een prachtige omgeving
(2) mooi natuurgebied om de hoek
(2) mooie omgeving, prettige bevolking
(2) park, dicht bij natuur, kindvriendelijk
(2) veel groen
(2) mogelijkheden voor recreatie, wandelen, fietsen
(2) verbinding met natuur (Rijsingen); rust; goede balans koop/huur
(2)j ong & oud in de wijk; groen stuk bij Sweelinckplein; groen stuk bij Zwembadweg
(2)r ust en ruimte
(3) natuur in de achtertuin; korte afstand centrum
(3) wonen in of nabij landelijke omgeving
(3) ruimte
(3) natuur, recreatie
(3) wonen in groene omgeving
(3) groene, open ruimte; mogelijkheden voor recreëren
(3) groen, natuur
(3) schitterende uitzichten
(3) natuur, relatieve rust
(3) veel natuur en groen
(3) Hoeve Arbeidslust en de mooie lanen
(5) natuur (kans en sterkte) groen; bewoners en hun vogels; wandel- en
fietsmogelijkheden; rust => stilte nu en in de toekomst
(5) schoonheid Dommeldal
(5 mooi buitengebied waarbij bedrijven, en landbouw hand in hand gaan met
bewoners
(5) goede combinatie land- en tuinbouw en andere bedrijven met wonen, natuur en
recreatie
(5) gebied waar wonen, bedrijvigheid, natuur en landschap naast elkaar floreren!
(5) schoonheid Arbeidslust met zandwegen, lanen en akkers

(1) ruimte voor de kinderen om te spelen
(2) veel kinderspeelgelegenheid
(2) onze buurt Kinderbos rustige
woonomgeving met veel groen,
kindvriendelijk; veel natuur aan de grens
met de straat Kinderbos
(1) veel groenvoorziening
(1) groene pleinen in de woonwijken
(2) mooie rustige wijk met alle
woonaspecten
(3) dicht bij voorzieningen van de stad
(5) bedrijven => werkgelegenheid
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zwaktes
beschikbare
woningvoorraad
biedt onvoldoende doorstroming

ontbreken van
sociale ontmoetingsplaats

(1) meer kleine woningen
(1) betaalbare woningen voor jongeren
(1) veel grote, dure woningen – daardoor minder betaalbaar voor de jongere
bevolking; dus meer kans op vergrijzing
(1) geen voorzieningen; weinig mogelijkheden voor ouderen (kleinere woningen)
(1) geen visie; geen antwoord op vergrijzing
(2) te weinig gedifferentieerd woningaanbod
(2) geen betaalbare starterswoningen; geen 1-persoons huur- of
koopwoningen/appartementen
(2) te weinig seniorenwoningen
(2) ouder wordende bevolking
(2) stukken huurwoningen verwaarloosd
(3) woningkrapte

onduidelijk:
teveel of te weinig?
(2) parkeergelegenheid

(1) wijk Kinderbos: ik mis een soort gemeenschapshuis
(1) geen sociale ontmoetingsplaats
(1) geen sociale voorzieningen in de wijk
(1) geen ontmoetingsruimte voor wijkbewoners (eenzaamheid); geen overige
voorzieningen aanwezig (met het oog op vergrijzing)
(2) geen gemeenschappelijk gebouw ofwel ontmoetingsruimte; kan toch
vereenzaming geven, .m.n. ouderen
(2) geen ontmoetingspunt
(3) geen recreatie-center voor o.a. spel-avonden

onvoldoende
openbaar vervoer

(1) geen/onvoldoende openbaar vervoer; geen middelbaar onderwijs
(1) ik mis busvervoer die te voet te bereiken is
(1) bereikbaarheid met het openbaar vervoer
(1) openbaar vervoer ver weg; slechte verbinding
(2) bereikbaarheid openbaar vervoer
(2) slechte bereikbaarheid openbaar vervoer
(2) bereikbaarheid met veel te weinig openbaar vervoer
(2) slecht openbaar vervoer
(3) openbaar vervoer
(3)b eperkt openbaar vervoer (afstand bus)

slechte ontsluiting
Kinderbos en
Cathalijne

(1) ontsluiting voor woon-werkverkeer; ouder wordende generaties
(2) maar 2 uitwegen vanuit Kinderbos
(2) slechte ontsluiting van Kinderbos en gedeeltelijk Cathalijne
(2) ontsluiting van de wijken Cathalijne en Kinderbos

gebrekkige
verkeersveiligheid

(2) verkeersveiligheid 30 km-zone Zwembadweg
(2) verkeersveiligheid: ontsluiting van landbouwgebied aan Cathalijnepad direct naar
OIllandseweg en niet via Korenlaan.
(2) veiliger fietspaden, bijv.: uitrit Sportpark bij brandweer
(3) gebruik van de infrastructuur

26

kansen
bevolkingsgroei
door instroom
van buiten
gedifferentieerd
woningaanbod

(1)Sint-Oedenrode aantrekkelijk houden/maken als woonplaats voor de huidige studentengeneratie (tegengaan stedelijke
migratie)
(1) inhaken op groei Eindhoven e.o.

realiseren
wijkcentrum

(1) verkoop van Arbeidslust Kienehoef/Kienehoef: centrum voor de wijk!
(1) verbinding Dommel Kienehoef: ontmoetingscentrum

voorzieningen
voor oudere
bevolking

verbeteren
verkeersveiligheid

(1) inspraak in besluitvorming woningbouw
(1) nieuwe woonvormen in ‘al oude’ plan Koningsvaren
(1) nieuwe woonvormen ontwikkelen op de toekomstbehoefte
(3) bebouwing met kansen voor onze jongeren (huizen);
(3) aandacht typewoningbouw - bevolking: jong èn oud
(3) onderzoek behoefte aan huisvesting voor jongeren: hoe trek je die aan?
(3) seniorenwoningen
(4) nieuwe bedrijvigheid en woningbouw bieden kansen voor verdere ontwikkeling van het gebied
(4) ontwikkeling in het tekort aan woningen, vooral voor jongeren
(4) ouderen willen uiteindelijk kleiner gaan wonen en tekort aan woningen en voorzieningen voor ouderen

(1) bankjes richting dorp voor senioren
(2) gepensioneerden meer inzetten
(2) de steeds groter wordende groep senioren betrekken bij de wijkontwikkelingen; deze mensen hebben (waarschijnlijk) meer
tijd en belangstelling voor te nemen uitwerking van de plannen
(3) voorzieningen voor ouderen (denk aan vervoer, gemeenschapshuis, winkels)
(3) bereikbaarheid voor senioren (wandelen, fietsen, rolstoel, rollator, etc.)
(3) sociale zorg (voorzieningen)
(1) structuur Zwembadweg veranderen van recht met verkeersdrempels naar bochtig zonder verkeersdrempels
(2) de velden rondom de boerderij van de Cathalijnepad beplanten zodoende dat het goed te overzien is voor de infrastructuur!

bedreigingen
beschikbare
woningvoorraad
biedt onvoldoende
doorstroming
te grootschalige
recreatie
gebrekkige
verkeersveiligheid
mmmmmmmmmm

(1)woningtekort voor senioren
(1)vergrijzing
(1)vergrijzing; versnippering buitengebied; verloedering Arbeidslust
(2)te hoge kosten koopwoningen
(2)ouder wordende bevolking
(4)vergrijzing door woningtekort; nu blijven senioren wonen en heeft de jeugd geen kans om zelf te bouwen, door te stromen
(1)vanuit wijk Hoogeind geredeneerd: grootschalige recreatie zal het stilte karakter van het buitengebied veranderen
(3)overbelasting t.g.v. toenemende recreatie
(3)bij nog meer verkeer op de Ollandseweg: verkeersveiligheid in het geding; komen de oude eiken langs de weg in gevaar?;
veel gemeenten kappen bomen als ze te dicht bij de weg staan
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SWOT
recreatie/toerisme

interne analyse

externe analyse

Kansen
toerisme/recreatie als
economische trekker
groeiende behoefte aan nabije, beleefbare natuur en
cultuur
(story-telling)
verbindingen met
lokale ‘concullega’s’

bedreigingen
‘sterkere’ landschappen
in omgeving
afstand ten opzichte van
‘nabije’ steden
intra-gemeentelijke
concurrentie

authenticiteit van het gebied
+
historisch karakter Rooi
aanwezigheid van recreatief-toeristische bedrijven
en activiteiten
lokaal aanwezige
organisatiekracht

kleinschaligheid van aanwezige toeristisch-recreatieve
activiteit
versnippering van gronden
buitengebied onvoldoende onderscheidend

Sterktes

zwaktes

Suggesties
Aanwezige natuurwaarden behouden/versterken
1 belang van de natuur voorop stellen
1 ontwikkelen tot ecologische hoofdstructuur
1 natuurwaarden beschermen + ontwikkelen 13x
1 aanplant hagen + waardstruiken
1 meer variatie in bomen (minder populieren)
1 natuur ook binnen bebouwde kom: 5x
3 dit groene deel van de gemeente koesteren: dè meerwaarde van dit gebied 2x
3 meer natuur terugbrengen 2x
3 groen, met een koe of wat schapen in de wei
5 behoud van het buitengebied als een echt buitengebied
Open karakter van het buitengebied behouden
1 lintbebouwing tegengaan
vs. 2 geen tegenstander van lintbebouwing
3 behouden van leeg buitengebied: zeer zorgvuldig omgaan met bouwplannen 2x
Behouden van agrarische karakter
1 mogelijkheden voor landbouw en vrijkomende agrarische bebouwing 2
1 duurzame + biologische landbouw i.c.m. recreatie/toerisme
1 kleinschalige veeteelt/landbouw
2 akkers akkers laten: niet meer boomkwekerijen 2
2 meer populieren
2 behoud van ’t agrarisch karakter en van natuurlijke en monumentale objecten 11
2 zo min mogelijk bebouwing langs Ollandseweg
3 agrarische sector niet helemaal laten verdwijnen
5 mogelijkheden behouden voor landbouw en agrarische bedrijven
Behoud van Hoeve Arbeidslust
1 Hoeve Arbeidslust:
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1 erfgoed 2x
1 appelhuisje behouden 2x
1 toeristische bestemming geven
1 infopunt: + demonstraties
2 Hoeve Arbeidslust in alle schoonheid behouden met z’n typische zandwegen 4x
3 Hoeve Arbeidslust, de lanen en het bosje inrichten voor ’n groter publiek: wandelpaden,
4 rekening houden met ontginningslandgoed Arbeidslust
5 behoud van Hoeve Arbeidslust met zandwegen, lanen en akkers
Recreatief-toeristische karakter versterken
1 recreatieve voorzieningen versterken 4x
1 fietspaden
1 wandelroutes met rustpunten
2 recreatieve voorzieningen uitbreiden (bv. een Kabouterpad)
2 natuur en recreatie is het sterke punt; kleinschaligheid - geen grootse activiteiten
3 recreatiemogelijkheden uitbreiden 2x
picknickplaatsen
aandachtspunt:
4 recreatie en toerisme zijn zowel kans als bedreiging: economische groei vs leefbaarheid en
landschapsbehoud – wat is er mogelijk binnen het gemeentelijk kader? – valt KCR wel in de recreatieas?
Kunnen recreëren in directe omgeving
1 recreatie in de buurt
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SWOT
Wonen/Welzijn

externe analyse

kansen
vooruitgrijpen op een demografische ontwikkeling
ambitie
Meierijstad en Woonmeij
wat betreft wonen/welzijn

interne analyse

afkoppeling en infiltratie hemelwater

bedreigingen
traditioneel denken
over wonen/welzijn
mogelijk gebrek aan durf
bij de beslissers
complexiteit van werken binnen bestaande structuren

relatieve kleinschaligheid
van het gebied

Welke rol kiest
Wijkraad Kienehoef?

karakter van het gebied KCR
is algemeen Roois

draagvlak in het gebied:
mogelijke zwakke schakel

voorbeeldfunctie uitvoering Omgevingswet

‘momentum’ ontbreekt nog

sterktes

zwaktes

Suggesties
Woningbouw
Buitengebied open houden
1 lintbebouwing tegengaan
2 zo min mogelijk bebouwing langs Ollandseweg
vs. 2 geen tegenstander van lintbebouwing
3 lintbebouwing langs Ollandseweg is geen enkel probleem; gebeurt nu ook al
2 ten westen van Kinderbos geen bebouwing
3 behouden van leeg buitengebied: zeer zorgvuldig omgaan met bouwplannen: 2x
Beperkte uitbreiding
2 Cathalijne-West realiseren
4 woningbouw aan de rand van het gebied (niet in Dommeldal en aangrenzende akkers) ten
noorden en noordwesten van huidige bebouwing
5 nieuwbouw beperkt toestaan tegen bestaande wijken 2x
vs. 1 nieuwe woonwijk tussen Kinderbos-Hoogstraat
2 mogelijkheden voor kleinschalige nieuwbouw
1 bedrijven naar industrieterrein + vrijkomende ruimte: woningbouw realiseren
1 geen clusters van vrijstaande villa’s in buitengebied (‘Ruimte voor ruimte’)
vs. 5 woningbouw op grotere kavels (niet zoals Heikant)
2 geen grootschalige bouwplannen 3x
2 allereerst ‘gaten’ vullen v.w.b. woningbouw 2x
Bouwen naar behoefte
1 behoud van jeugd in de regio 3x
1 woningen hierop afstemmen 2x
2 betaalbare woningen voor de jeugd
3 woonvoorziening jeugd 3x
1 betaalbare woningen
1 meer kleine woningen
2 kleinere huizen voor (eenpersoonshuishoudens)
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Woningbouw afstemmen op wensen/vraag
1 vergrijzing=> opvang en ondersteuning ouderen/ toekomstbestendig wonen 7x
4 bestaande woonomgeving: inrichting en omvorming naar huidige eisen en vraag
3 woningaanbod afstemmen op toekomstige vraag: vergrijzing + 1-persoonshuishoudens 4x
4 belangrijk om in beeld te krijgen of bewoners met plezier wonen: wat is positief? – wat
missen zij? – hoe is dat op langer termijn?
2 goede woonomgeving voor jong en oud met voldoende recreatiemogelijkheden
2 toekomstbestendige woningen
3 zonder auto bereikbare seniorenwoningen
Welzijn/ woonplezier verhogen
1 samen zorgen voor ’n opgeruimde buurt 2x
1 diversiteit in leeftijd bewoners 3x
2 i.s.m. Woonmeij aangezicht huurwoningen verbeteren
1 eetbaar groen?
Voorzieningen in de woongebieden verbeteren
1 voorzieningen handhaven en versterken 2x
4 leefbaarheid bevorderen door plekken met speel- en recreatiefaciliteiten te realiseren
4 aandacht voor het aspect veiligheid
1 recreatie in de buurt
1 wekelijks een viskraam + groentekraam
1 buurtsupermarkt
2 riolering verbeteren i.v.m. overstromingen 2x
2 meer parkeergelegenheid (meerdere auto’s)
Groenvoorziening in de woongebieden optimaliseren
1 natuur ook binnen bebouwde kom 5x
1 mensen met grindtuin laten verhuizen naar appartement?
2 groenvoorzieningen behouden in wijken Cathalijne en Kinderbos 4x
3 tussen de wijken voldoende groen
In de woongebieden ruimte creëren
1 niet teveel inbreiding 3x
2 niet teveel inbreiding: tast leefbaarheid aan
2 meer ruimte in de wijk 2x
Cohesie versterken
1 meer onderling contact 2x
2 verbinding tussen Cathalijne en Kinderbos letterlijk + figuurlijk versterken
3 meer sociale cohesie in de buurt: contact tussen en binnen buurten versterken
2 meer saamhorigheid à la Rijsingen 2x
2 betere inrichting per wijk: wie wat kan doen voor anderen – samen krachten bundelen 2x
2 bewoners ‘spreken met elkaar’: zoeken naar gemeenschappelijk belang
1 burgerinitiatieven m.b.v. Buurtkracht
Ontmoetingsplek creëren
1 mooie sociale ontmoetingsplek 4x
2 ontmoetingspunt waar ieder zijn ideeën en voorstellen kan delen
3 ontmoetingsplaats
4 plekken in de wijk waar mensen samen kunnen komen
3 hangplek voor de jeugd
Balans tussen diverse belangen
3 goede balans tussen de verschillende belangen
4 breng wensen, belangen (algemeen, inwoners, stakeholders) en welzijn in beeld 2x
5 laat bewoners, grondeigenaren en ondernemers samen de belangen behartigen w.b. wonen,
5 planontwikkeling waarin groen, woningbouw en bedrijvigheid samengaan 3x
1 woningbouw in natuurgebied integreren 3
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sterktes
aangename
woonomgeving

Groene pleinen in woonwijken
Tevreden met het wonen in de wijk
School en winkel dichtbij
Fijne wijk 2x
Rustige wijk 5x
Groene woonomgeving 19x
Mooi woongebied 3x
Volop ruimte 2x
Park
Kindvriendelijk 3x
Ruimte voor recreatie wandelen en fietsen
Veel kennis bij inwoners
Schoonheid Dommeldal

zwaktes
aanbod aan
woningen niet
afgestemd op
vraag

Gebrek aan kleinere woningen
Betaalbare woningen voor jongeren
Veel grote dure woningen
Te weinig gedifferentieerd woningaanbod
Geen betaalbare starterswoningen
Te weinig seniorenwoningen

onvoldoende
voorzieningen

Geen voorzieningen
Geen sociale ontmoetingsplaats 7x
Geen sociale voorzieningen in wijk
Onvoldoende openbaar vervoer 14x

onvoldoende
sociale cohesie

Ouder wordende bevolking
Te weinig cohesie /verbinding/contacten onderling 7x
Veel eenzaamheid

ontbreken
beleidsvisie

Geen visie op vergrijzingsprobleem
Onduidelijk toekomstbeeld

overlast

Afvoer regenwater Kinderbos
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SWOT
Bedrijven
kansen

bedreigingen

recreatie en toerisme in het groen

externe analyse

koppeling met ontwikkelingen Streekpark
Kienehoef

versnipperde verkoop van gebied
Arbeidslust

koppeling met aantrekkelijk Dommel dal

ongewenst ontwikkelingen door verkoop
Arbeidslust

ontwikkeling van gebied en hoeve
Arbeidslust

geen duidelijke visie op woningbouw: waar
wel en waar niet

ontwikkeling Mozaïek Dommelvallei

Meierijstad versus Sint-Oedenrode

onderdeel van het Groene Woud

verstedelijking

brainport/Veghel ontwikkelingen met
behoefte aan ruimte, groen en recreatie

interne analyse

historie van het gebied
betrokkenheid van de inwoners, m.n.
buurtschap Rijsingen
goede landbouwgrond, hoge akkers
versus laaggelegen Dommeldal

t.g.v. veranderingen in de landbouw:
versnippering van grondgebruik door
eigenaren die niet allemaal een binding
hebben met het gebied
nog onvoldoende herkenbaar als bijzonder
gebied
slechte bereikbaarheid openbaar vervoer

Ommetje Rijsingen als voorbeeld
geen onderlinge verbondenheid bedrijven

sterktes

zwaktes

suggesties
natuurbehoud is leidend bij bedrijvigheid
1 belang van de natuur voorop stellen
1 ontwikkelen tot ecologische hoofdstructuur
1 natuurwaarden beschermen + ontwikkelen 13x
3 dit groene deel van de gemeente koesteren: dè meerwaarde van dit gebied 2x
3 natuurhistorische ontwikkeling zichtbaar houden 2x
3 meer natuur terugbrengen 2x
Versterking toerisme en recreatie
1 recreatieve voorzieningen versterken 4x
4 nog breder inzetten op recreatie en toerisme 2x
2 natuur en recreatie is het sterke punt; kleinschaligheid - geen grootse activiteiten
4 recreatie en toerisme zijn zowel kans als bedreiging: economische groei vs leefbaarheid en
landschapsbehoud – wat is er mogelijk binnen het gemeentelijk kader? – valt KCR wel in de
recreatie-as?
3 recreatiemogelijkheden uitbreiden 2x
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3 recreatie: zwemmogelijkheid voor de jeugd 2x (hekken weg zwemplas Kienehoefcamping)
4 aandacht voor toekomst Sportpark – Kienehoef (bv.: zwembad)
4 Kienehoefpark als openbaar park behouden
2 parkeerplaats handhaven t.b.v. park 2x
4 parkeerplaats handhaven t.b.v. park 2x
Behoud/exploitatie Arbeidslust
1Hoeve Arbeidslust:
1erfgoed 2x
1appelhuisje behouden 2x
1 toeristische bestemming geven
1 infopunt: + demonstraties
1 kleinschalige wooninvulling voor (zorg-)jongeren en/of (zorg-)ouderen
1 vakantiehuisjes tot camping
2 Hoeve Arbeidslust in alle schoonheid behouden met z’n typische zandwegen 4x
4 rekening houden met ontginningslandgoed Arbeidslust
5 behoud van Hoeve Arbeidslust met zandwegen, lanen en akkers
Agrarisch karakter behouden
1 mogelijkheden voor landbouw en vrijkomende agrarische bebouwing 2x
1 kleinschalige veeteelt/landbouw
2 behoud van ’t agrarisch karakter en van natuurlijke en monumentale objecten 11x
3 agrarische sector niet helemaal laten verdwijnen
inperking: 1duurzame + biologische landbouw i.c.m. recreatie/toerisme
2akkers akkers laten: niet meer boomkwekerijen 2x
2 agrariër moet ruimte behouden en baas over eigen grond blijven 2x
5 mogelijkheden behouden voor landbouw en agrarische bedrijven
5 behoud van het buitengebied als een echt buitengebied
3 behouden van leeg buitengebied: zeer zorgvuldig omgaan met bouwplannen 2x
Ruimte voor bedrijfsactiviteiten
1 kleinschalige bedrijfsactiviteiten in buitengebied (event. ruimte voor ruimte)
5 planontwikkeling waarin groen, woningbouw en bedrijvigheid samengaan 3x
5 ondernemers meer ondersteunen; rust brengen in ondernemingsklimaat – ruimte geven
5 werken, recreëren en ondernemen
3 goede balans tussen de verschillende belangen
4 breng wensen, belangen (algemeen, inwoners, stakeholders) en welzijn in beeld 2x
5 synergie met natuur waarbij er mogelijkheden zijn voor ondernemers om hierop te anticiperen 3x
vs. 1bedrijven naar industrieterrein + vrijkomende ruimte: woningbouw realiseren
2 zo min mogelijk bebouwing langs Ollandseweg
vs. 3 lintbebouwing langs Ollandseweg is geen enkel probleem; gebeurt nu ook al
5 laat bewoners, grondeigenaren en ondernemers samen de belangen behartigen w.b. wonen,
1 versnippering tegengaan 3x
vs. 5 woningbouw op grotere kavels (niet zoals Heikant)
sterktes
evenwicht in
belangen

(5) mooi buitengebied waarbij bedrijven, en landbouw hand in hand gaan met bewoners
(5) goede combinatie land- en tuinbouw en andere bedrijven met wonen, natuur en recreatie
(5) gebied waar wonen, bedrijvigheid, natuur en landschap naast elkaar floreren!

diversiteit aan
bedrijven

(3) variatie in bedrijvigheid

zwaktes
diversiteit aan
belangen

(2) eigen belang
(2) tegenstrijdige belangen binnen-/buiten bebouwde kom
(2) socialisering tussen bewoners en evt. nieuwkomers.
(2) medezeggenschap, participeren voor alle inwoners (meerderheid van stemmen)
(2) grote betrokkenheid uit angst voor de toekomst
(4) juiste verdeling in omgevingsvisie: wijkbewoners/Rijsingen/eigenareni.v.m. verschillen in huishoudens
(4) probeer alle neuzen dezelfde kant op te krijgen; dan kan er een plan komen waar iedereen tevreden
over is : ontwikkeling van het groen in combinatie met bedrijven
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(5) door ‘nieuwe’ bewoners wordt er anders gekeken naar het buitengebied dan bewoners die er al van
oudsher wonen.

werving
personeel
diversiteit
bedreiging
onduidelijkheid
(2)eigen
belang 2x
biodiversiteit
verkeersonveiligheid

(1) onvoldoende aansprekende werkgelegenheid

(3) variatie in bedrijvigheid
(1) vanuit wijk Hoogeind geredeneerd: gebruik van (landbouw)gif in wijk en buitengebied beïnvloedt
negatief
desnel
biodiversiteit
(1)
door de
veranderende maatschappelijke behoefte is het moeilijk een helder toekomstbeeld te
verkrijgen; dit geldt zeker voor een periode langer dan 10 jaar
(1)structuur Zwembadweg veranderen van recht met verkeersdrempels naar bochtig zonder
verkeersdrempels
2) verkeersveiligheid 30 km-zone Zwembadweg

kansen
recreatieve
functie
versterken

(1) recreatieve waarde verhogen
(1) het gebied leent zich uitstekend voor uitbreiding van recreatieve voorzieningen maar kan ook een rol
spelen bij de bestrijding van wateroverlast
(1) uitbreiding van recreatie om de jeugd in Rooi te houden: gezelligheid, maar ook werkvoorziening
(1) vanuit het Hoogeind geredeneerd: kleinschalige recreatie; combi’s met mantelzorg bieden, in
combinatie met zorg aan derden, preventieve zorg, (dag)besteding; ondersteund door overkoepelende
zorgverlenersinstellingen
(2) ontwikkeling groene recreatievoorzieningen
(3) uitbreiding recreatieve voorzieningen
(3) recreatie
(3) ‘parel in het groen’, Sint-Oedenrode als centrum voor natuur en recreatie
(3) kleinschalige recreatie
(3) ecologische boerderij

natuurbeleving
versterken

(1) natuurinformatiecentrum, met voorbeelden van bomen, vruchten, vogels; samenwerking
natuurorganisaties en vrijwilligers
(1) natuurontwikkeling bevorderen: o.a. aanleg hagen vlinders en bijen aantrekkende struiken; zorg voor
ondersteuning oudere mens
(1) B&B-locatie; natuurpoortwinkel boomgaard: hoogstamfruit
(1) culturele bestemming boomgaard; eventueel met buitentheater daar vlakbij

vernieuwing

(4) voorbeeld circulair ondernemen: duurzaam, groen; per ondernemer
(4) nieuwe bedrijvigheid en woningbouw bieden kansen voor verdere ontwikkeling van het gebied

bedreigingen
verzwakking
agrarische sector

(1) te aantrekkelijk; door horeca in de wijk en; te veel woningbouw, mogelijk wegtrekken agrarische
bedrijven
(4)de strengere regelgeving voor bedrijven => de bedrijven zijn de motor van de omgeving

verzwakking
agrarische sector

(1) veel verschillende belangen
(2) teveel meningen, eisen, zienswijzen

grootschalige
recreatie

(1)vanuit wijk Hoogeind geredeneerd: grootschalige recreatie zal het stilte karakter van het buitengebied
veranderen
(3)overbelasting t.g.v. toenemende recreatie

meer
verkeersdruk

(3) bij nog meer verkeer op de Ollandseweg: verkeersveiligheid in het geding; komen de oude eiken langs
de weg in gevaar?; veel gemeenten kappen bomen als ze te dicht bij de weg staan
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SWOT
Energie(-transitie)
kansen

interne analyse

externe analyse

Gemeente kan “van het gas af” Koppelen
met renovatie van wijken

bedreigingen
Versnipperde aanpak van transitie

Het “meenemen van inwoners in
ontwikkelen van alternatieven

Overheid slaagt er niet in om het
betaalbaar maken van de transitie te
realiseren

Bewustwordingsproces van
duurzaamheid ontwikkelen bij inwoners

Gemeente slaagt er niet in om de transitie
te coördineren

Door inwoners intensief te betrekken bij
transitie versterken van sociale cohesie

Gebruiken van onduidelijke terminologie
(mitigatie)

Betrokkenheid van de inwoners, zie bijv.:
energiecollectief buurkracht;

Geen kennis van transitiemogelijkheden
Onwetendheid van inwoners m.b.t.
duurzaamheid in het algemeen

sterktes

zwaktes

Suggesties
Ontplooien van burgerinitiatieven
1 burgerinitiatieven m.b.v. Buurtkracht
2 concept bespreken => draagvlak verwerven
2 bewoners ‘spreken met elkaar’: zoeken naar gemeenschappelijk belang
Toekomstbestendig bouwen
2 toekomstbestendige woningen
sterktes
betrokkenheid

(2) grote opkomst en grote betrokkenheid: meebepalen toekomst
(2) participatie /medezeggenschap voor alle inwoners

zwaktes
onduidelijkheid

(1)geen visie
(1)door de snel veranderende maatschappelijke behoefte is het moeilijk om een helder toekomstbeeld te
verkrijgen; dit geldt zeker voor een periode langer dan 10 jaar

geringe sociale
binding

(2)weinig verbinding tussen bewoners
(2)wijk Cathalijne erg weinig contact onderling
(2)socialisering tussen bewoners en evt. nieuwkomers.
(2)eigenbelang
(2)medezeggenschap, participeren voor alle inwoners (meerderheid van stemmen)
(2)grote betrokkenheid uit angst voor de toekomst
(3)sociale cohesie
(3)weinig sociale cohesie
(3)klein, weinig sociale samenhang
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kansen
geringe sociale
binding

(2)weinig verbinding tussen bewoners
(2)wijk Cathalijne erg weinig contact onderling
(2)socialisering tussen bewoners en evt. nieuwkomers.
(2)eigenbelang
(2)medezeggenschap, participeren voor alle inwoners (meerderheid van stemmen)
(2)grote betrokkenheid uit angst voor de toekomst
(3)sociale cohesie
(3)weinig sociale cohesie
(3)klein, weinig sociale samenhang

groeiende
samenhang

(1) zonnepark/daken vol leggen; wijk hierin participeren
(1) invulling geven aan maatregelen om invloeden klimaatverandering tegen te gaan
(3) werken aan een duurzame toekomst voor alle vlakken; wat we ook doen: doe het duurzaam!
(1) samenwerken bewoners
(1) samen de schouders eronder: samenwerken samen doen
(2) wijkraad oprichten
(2) elkaar ontmoeten
(2) door samenwerking invloed op nieuwe projecten
(2) burgerparticipatie maximaal benutten
(2) mee mogen beslissen bij toekomstplannen
(2) initiatieven in de wijk (jullie initiatief Buurzorg)
(3) sociale cohesie versterken
(4) door begrip voor mogelijk strijdige belangen kunnen goede keuzen in overleg gemaakt worden met
mogelijk verrassende oplossingen
(4) alleen ga je sneller, maar samen kom je verder; prima initiatief dit!
(3)nieuwe initiatieven
(2)gemeente/politiek leert omgaan met wijkinitiatieven
(4) voorbeeld circulair ondernemen: duurzaam, groen; per ondernemer

bedreigingen
afnemende
sociale
samenhang

(1) de verder voortschrijdende individualisering mede veroorzaakt door sociale media
(1) weinig sociale samenhang; risico op isolement van met name ouderen
(2) vervreemding
(2) teveel meningen, eisen, zienswijzen

beschikbaar
komen van
alternatieven

(1) weinig klimaatbestendig
(3) windmolens
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Bijlage III

Verslag stakeholdermeetings

Op 16 en 17 september 2019 heeft de Werkgroep een tweetal discussieavonden georganiseerd
waarvoor uit elk van de groepen -belanghebbenden in het KCR-gebied twee vertegenwoordigers
hebben deelgenomen: de direct-belanghebbenden (bewoners en bedrijfs- en grondeigenaren) en een
tweetal vertegenwoordigers van de zijde van de Gemeente, het waterschap en Wijkraad KienehoefCathalijne-Kinderbos.
Aan hen zijn op die avonden enkele stellingen waarin sprake was van conflicterende belangen. Over
het verloop van deze beide avonden wordt hieronder verslag gedaan.

Verslag stakeholdermeetings dd. 16 en 17 september 2019
Locatie: Arcade, Sint-Oedenrode
Na de informatieavonden zijn er uit de verschillende belangengroepen enkele deelnemers
geselecteerd voor de vervolgsessies, waarin de tegenstellingen, kansen en mogelijke oplossingen en
maatregelen worden verkend. Ook is nagegaan hoe de conclusies zich vertalen naar de kaart van het
gebied en welke vervolgprojecten mogelijk zijn.
In dit verslag worden niet de namen van de personen genoemd die zich hebben uitgesproken, maar
de naam van de belanghebbendengroep. Bedacht moet worden dat de aanwezige personen niet de
betreffende belanghebbendengroep vertegenwoordigen. De uitgesproken mening is daarmee niet per
se het standpunt van de betreffende individuele belanghebbenden of van de gehele groep. De
resultaten van deze sessies wordt meegenomen, tezamen met de eerdere resultaten uit
inventarisatie/analyse en de informatieavonden.
Het programma van de twee sessies op 16 en 17 september 2019 was zo:
Eerste dag
a. Onze definities van direct - indirect belanghebbenden
Direct belanghebbenden: een verandering treft hen in eigen woonomgeving of eigen
werkomgeving
Indirect belanghebbenden: de verandering speelt in hun leefomgeving of er gelden
randvoorwaarden voor de verandering (algemeen belang, publieke
taak)
Indirecte belangen kunnen heel voornaam zijn! Belanghebbende mag adviseren ingrijpen!
b. Per thema(combinatie):
Korte discussie (10 min) a.h.v. enkele stellen/vragen (kunnen prikkelend zijn)
o Directe belanghebbenden geven belang/mening weer
o Indirecte belangen kunnen reageren/aandragen
o Zijn er oplossingen, maatregelen? Kunnen we er samen uitkomen?
Welke conclusies kunnen we trekken
Welke punten worden geparkeerd (naar dag 2 of vervolg)?
Tweede dag:
 Verder met afstemmen en bedenken van oplossingen
 Vertaling van de uitwerking en conclusie op de kaart van het gebied.

Tijdens de sessies is nog de vraag gesteld waarom het gebied niet is verder is uitgebreid tot
aan Olland? Landschappelijk is het gebied aan de andere kant van Hoogstraat / Bobbenagelseweg identiek aan het buitengebied dat binnen het KCR-gebied ligt. Dit is gedaan om
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de omvang van het project te beperken. Het Is zeker mogelijk om nadien een groter gebied
in de visie te betrekken, waarbij gebruik gemaakt kan worden van de bevindingen en
aanbevelingen/conclusies in de KCR-gebiedsvisie.
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1

Thema wonen en cultuurhistorie

Stelling:
Woningbouw: eerst inbreiden voordat er gebouwd wordt in het buitengebied
Discussie
 Grondeigenaar: is het wel gunstig eerst het aanwezige groen in de bebouwde kom op te offeren?
Is het voor de gemeente niet van belang zich dat de keuze van een bouwlocatie af te vragen en
op grond van het antwoord de locatie te bepalen. Ligt bouwactiviteit binnen het KCXR-gebied dan
niet meer voor de hand?
 Bewoner: Waar het gaat om nieuwbouw moet de aandacht niet enkel op het KCR-gebied liggen;
er zijn andere locaties binnen Sint-Oedenrode die meer voor nieuwbouw in aanmerking komen
dan dit gebied.
 Bewoner: Eerst moeten de mogelijkheden van inbreiden worden bezien, maar uitbreiding zal
mogelijk moeten blijven. Van belang is hierbij de ontstaansachtergrond van de betreffende
locaties hierbij te betrekken: wat waren de oorspronkelijke ideeën bij de realisatie? Er kunnen
redenen zijn om op bepaalde locaties niet te kiezen voor inbreiden, zoals in het Sportpark (hier om
cultuurhistorische redenen). Respecteer het fraaie groen in de bebouwde kom.
 Bewoner: woonbehoefte voor eenpersoonshuishouden is genoemd, maar er is ook een behoefte
aan seniorenwoningen. Het KCR-gebied telt nogal wat senioren. Bij hen is er verder behoefte aan
een ontmoetingsruimte (aard/omvang: grote huiskamer).
 Gemeente: wijst op de plannen voor een multi-functionele accommodatie (MFA) in de Kienehoef.
 Grondeigenaren: Het is van belang de waarde die een gebied heeft, te respecteren. Hij is niet
tegen de stelling, maar het moet niet zo zijn dat bouwen nergens mogelijk is.
Conclusie:
Niet alle groene stukken in de wijk opofferen voor ‘inbreiden’ van woning)bouw.
Voorwaarden/indirecte belangen
 Rekening houden met niet alleen starters en eenpersoonswoningen maar ook de behoefte aan
seniorenwoningen.
 Sociale voorzieningen zoals ontmoetingsplek. Welke voorzieningen is nodig op wijkniveau in
Kinderbos en Cathalijne?
Geparkeerd (later oppakken dag 2 of na vaststellen gebiedsvisie)
 De voorwaarden voor inbreiden bepalen of bepalen welke stukken onbebouwd/groen moeten
blijven? Waar is inbreiding nu al aangewezen?
 Het sociale/welzijnaspect vraagt om een aanvullende discussie; dit wordt extra behandeld op dag
2.
Stelling:
Bij de keuze van (bouw)ontwikkeling in buitengebied worden de waarden in het gebied
(natuur, landschap, cultuurhistorie) gerespecteerd
Conclusie na een korte discussie:
Iedereen is het eens met de stelling.
Ten aanzien van de kaart:
 De hoofdstructuur van natuurwaarden is op de kaart ingetekend.
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1.3 Twee vragen en een stelling:
Hoeve arbeidslust; welke toekomst heeft dat?
Is er een verdienmodel mogelijk met beperkte projectontwikkeling?
Om de Hoeve Arbeidslust te redden is financiering vanuit passende projectontwikkeling nodig
of een concept zoals een coöperatieve stadsboerderij
Discussie
 Grondeigenaar (Hoeve Arbeidslust): de plannen van de nieuwe eigenaar van de gebouwen en
gronden van Hoeve Arbeidslust zijn nog niet bekend. De belanghebbenden wil de discussie
aanhoren en meenemen in de nog te ontwikkelen visie. Het doel is een deel van de gronden te
ontwikkelen en een bestemming voor de Hoeve te vinden. De boerderij wil men laten bestaan. Het
gaat erom een goede invulling van de ontwikkelingsplannen binnen de bestaande omgeving met
voldoende groen. Nu wil de combinatie eerst luisteren. Het komend half jaar verkeren de plannen
nog in de 0-fase.
 Bewoner: Op die plek is sprake van recreatie. Hoe is dat gegeven te relateren aan het realiseren
van woningen op die locatie. Te denken valt aan nieuwbouw in countrystyle, een Spa of een hotel.
Leg een relatie met recreatie
 Bewoner: De term ‘verdienmodel’ is te sturend. Velen in Rooi leggen op deze locatie het accent
op de natuur. Het economisch aspect is een invalshoek, maar zou hier niet de enige moeten zijn.
Het woongenoegen is ook van belang. Velen maken van dit gebied gebruik om er te recreëren. Er
zijn duidelijk ook andere belangen dan enkel het economische belang, die hier een rol in zouden
moeten spelen.
 Cultuurhistorisch (werkgroep/Roois Landschap): Arbeidslust is de enige 18deeeuwseontginningsboerderij in de wijde omgeving. Behalve de gebouwen is met namede
lanenstructuur van betekenis. Die lanen zijn gemeentelijk eigendom. De locatie Arbeidslust heeft
een grote belevingswaarde, o.m. vanwege de zichtlijnen, de beleving als rijksmonument en het
uitzonderlijke landschap rondom dit monument.
 Bewoner: benadrukt het grote belang van Arbeidslust wat betreft de belevingswaarde ervan die de
bewoners er bijna unaniem aan toekennen.
 Ondernemer/Recreatie: Dat geldt niet alleen voor de mensen in Rooi, maar ook voor velen
daarbuiten. Er komen hier heel veel mensen om die reden voor recreatie hierheen.
 Ondernemer: Maar als er ook behoefte is aan woonruimte voor eenpersoonshuishoudens, dan
moet daar wel ruimte voor worden gevonden.
 Ondernemer: in Boxtel is een coöperatieve stadsboerderij opgericht door 2.000 deelnemers met
inleg van € 2.000 per deelnemer en een verplichting om elke week € 10 te kopen aan
aardappelen, groenten, zuivel en vlees.
 Grondeigenaar (Hoeve Arbeidslust): We willen hierover graag met de bewoners in gesprek. Op de
vraag van bewoners of de eigenaar hier ook de bouwgronden nabij Koningsvaren bij betrekt waar
een eerder woningbouwplan niet doorging, stelt de eigenaar dat dat een goed idee is.
Conclusies:
 De waarden van het landgoed (cultuurhistorie, natuur) moeten boven-geschikt zijn aan het
economisch motief.
 Voor behoud van de Hoeve Arbeidslust kan een verdienmodel gezocht worden in een hotel,
een ander kleinschalig toerisme-/recreatiebedrijf of een coöperatieve stadsboerderij
(voorbeeld Boxtel)
Ten aanzien van de kaart:
 De groenstructuur rond de locatie van Schepers is klopt mogelijk niet.
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Geparkeerd:
Kunnen gronden landgoed geruild worden met andere, te ontwikkelen grond in het gebied Kinderbos,
zodat het landgoed bespaard wordt?
Voorwaarden/indirecte belangen:
 In stand houden van 18e -eeuwse heideontginning
 Waarde kunnen mogelijk versterkt worden met ontwikkelen,

42

2

Thema Bedrijven en recreatie

2.1

2.2 Stelling:
Bedrijven krijgen binnen KCR-gebied alle ruimte om (voormalige) bedrijfsgebouwen en
gronden te ontwikkelingen

Discussie:
 Ondernemer: De aanwezige bedrijven zijn ontwikkeld vanuit de lokale mogelijkheden (bijv.
houthandel, zagerij) en zijn al heel lang aanwezig. Uitbreiden van een bedrijf is niet eenvoudig. De
verwerving van grond is een lastig punt; de bestemmingsplannen vormen een belemmering.
Hoeveel ruimte is er nog binnen dit gebied? Daarbij komt dat dit gebied een slechte ontsluiting
heeft, i.t.t. andere locaties in Rooi.
 Ondernemer: Eerst word je niet gewaardeerd als bedrijf vanwege stankoverlast. Be-eindig je je
bedrijf waardoor de stankcirkel verdwijnt, dan vindt men nieuwbouw weer een bedreiging.
 Ondernemer: Uitbreiding van bedrijven is richting bebouwde kom niet mogelijk; dat kan alleen
dieper in het buitengebied in.
 Bewoner: de bedrijven passen in de omgeving en maken het gebied ook vitaal. Een nieuwe hal
moet mogelijk zijn.
 Bewoner: de bomenteelt is erg versnipperd wat een rommelige indruk geeft. Een bomentuin
(Arboretum) of natuurinformatietuin zou kunnen bijdragen aan de beleving.
 Werkgroep/Roois Landschap: Er is 300 ha aan bomenteelt in de voormalige gemeente SintOedenrode. Het is voor het landschap van belang niet te veel te verdichten; er is geen bomenteelt
toegestaan op de bolle akkers en in het Dommeldal.
In Den Dungen is een Arboretum gerealiseerd.
 Grondeigenaar: gronden/gebouwen kunnen worden (her)ontwikkeld in het kader van Ruimte voor
Ruimte.
 Ondernemer: de ontsluiting van het gebied is een zorg. De Ollandseweg is krap voor passerende
vrachtwagens. De Bobbenagelse weg een belangrijke verbindingszone (met aanliggende
bedrijven), maar verre van optimaal; eerdere plannen om tot een andere zuidelijke ontsluiting te
komen zijn gestrand.
 Waterschap: Het Waterschap heeft in dit gebied ook zijn doestellingen. Niet alleen de
waterhuishouding: het vast-houden van water, resp. het afvoeren van overtollig water, maar ook
de versterking van de ecolo-gische situatie. We kijken hierbij ook nadrukkelijk naar de ondergrond
en de daar aanwezige structuren.
 Bewoner: Het is van belang heel goed naar de structuur, naar de historie van het gebied te kijken
bij de planont-wikkeling . De onderegrond is daarbij van betekenis; daar blijkt uit hoe dit gebied in
elkaar steekt en wat er wel/niet mogelijk of wenselijk is. Als dat duidelijk is, kun je verantwoorde
beslissingen ne-men waar welke activiteiten wel of juist niet moeten plaatsvinden. Floris Alkemade
wijst daar heel nadrukkelijk op.
Conclusies:
 Bestaande bedrijven krijgen ruimte om te ontwikkelen om gezond te blijven.
 Uitbreiding en nieuwe activiteiten moeten passend zijn in de natuurlijke omgeving en de
cultuurhistorie.
Ten aanzien van de kaart:
 Niet alle bedrijven zijn inbeeld. Dit is aangevuld
Geparkeerd:
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De losse lappendekens van bosbouw vraagt om regie (waar wel, waar niet).
Een Arboretum (bomentuin) combineert bosbouw met recreatie.

Voorwaarden/indirecte belangen:
 De goede ontsluiting qua mobiliteit moet gewaarborgd blijven en zo mogelijk worden verbeterd.
 Het waterschap stelt waterbergingsgebieden voor (en claimt hier ruimte voor); dit wordt
vastgelegd in Verordening ruimte van de Provincie en bestemmingsplan van de gemeente. De
dialoog met de betrokken bedrijven kan beter!
2.2 Stelling
De ontwikkelruimte voor (nieuwe) bedrijven is te combineren met recreatie/toerisme
Discussie
 Bewoner: Kleinschalige recreatie dient de voorkeur te hebben; voor omvangrijke recreatieve is in
het gebied geen plaats. Te denken valt aan B&B’s, een zorg- of stadsboerderij. Bewoners zijn
hiervan wel gecharmeerd.
 Ondernemer: Ook mengvormen zijn mogelijk: kamperen bij de boer, het realiseren van
sportvoorzieningen, de aanleg van het nieuwe zwembad in Rooi. Een uitbreiding van het aantal
kampeerplaatsen of bungalows is geen optie.
 Wijkvereniging: Ook agrarische kinderopvang is een mogelijkheid; het biedt kinderen de
gelegenheid kennis te maken met de natuur en te ontdekken waar ons voedsel vandaan komt.
 Ondernemer: De herenboerderij naar het voorbeeld in Boxtel (2.000 deelnemers met elk een inleg
van € 2.000,- en de verplichting om wekelijks min. € 10,- euro aan producten te kopen) . Een
gezamenlijke boerderij op ecologische basis biedt ook mogelijkheden voor een duurzaam
woningproject. In zo’n opzet is ook ruimte voor het aspect beleving.
 Ondernemer: De gemeente ziet voor dit gebied vooral een recreatieve bestemming (het gebied
tussen Vlagheide en De Geelders).
 Waterschap: De in dit gebied aanwezige natuurwaarde zijn van belang. Het gaat hier niet alleen
om het project Droge Voeten, maar ook om de recreatieve waarde van dit gebied en de
toegankelijkheid van water in het landschap voor bewoners en toeristen.
 Bewoner: Er zouden nieuwe watermogelijkheden gecreëerd moeten worden, zoals de verbinding
tussen de plassen in het park Kienehoef en de Dommel: koppel waar dat kan waterbeheer aan
recreatieve activiteiten met oog voor ‘mooi water’, voor de beleving van het landschap door de
aanleg van wandelpaden, e.d..
Conclusies:
 Recreatie is een goede ontwikkelrichting voor het gebied; geen grootschalige
recreatiebedrijven.
 Gecombineerde functies tussen recreatie en boerenbedrijf/kinderopvang/zorg zijn goed
mogelijk, zoals een coöperatie/duurzaam Herenboerenproject (bijv. op/rond de Hoeve
Arbeidslust)
Ten aanzien van de kaart:
 P.m.
Geparkeerd
 Uitbreiding van wandelpaden e.d. in overleg met de betreffend grondeigenaren en het
waterschap.
Voorwaarden/indirecte belangen:
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Ontwikkelingen moeten passen qua landschap, natuur en schaalgrootte
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3

Thema Waterberging en -afvoer

Stelling:
Het realiseren van de waterdoelen is alleen een taak van het waterschap
Conclusie na een korte discussie:
 Waterbeheer is (in de wijk) ook een taak van de gemeente.
 Water dient niet alleen vanuit functionaliteit bezien te worden, maar ook vanuit het oogpunt
van beleving en verfraaiing (zoals beter toegankelijk maken van de Dommel).
 Droge voeten, droogte en recreatie vragen om een samenhangende aanpak.
Geparkeerd:
Het ontwikkelen van nieuw water (bijv. een recreatieplas).
Voorwaarden/indirecte belangen:
Het bestrijden van de droogte is een aandachtspunt dat steeds belangrijker wordt.

46

4

Thema wonen en natuurontwikkeling

Stelling
Ontwikkelen en wonen heeft voorrang op natuur(ontwikkeling)
Discussie
 Grondeigenaar: Wonen is natuurlijk van belang, maar de natuur blijft daarnaast ook van groot
belang. Probeer naar goede combinaties te zoeken. Hierbij is het goed te weten waar in het
gebied welke natuurwaarden aanwezig zijn en daar dan rekening mee te houden.
 Grondeigenaar: In een gebied als dit moet een mooi plan komen met veel groen., een plan dat
kwaliteit heeft.
 Grondeigenaar: Zowel bewoners als boeren hebben voor die natuurwaarden hun
verantwoordelijkheid. Allebei maken ze van gif gebruik.
 Bewoner: Woningbouw dient daar plaats te vinden waar dit het meest passend is.
 Grondeigenaar: het omliggende gebied zou ook op deze manier bekeken moeten worden.
Conclusie
Bij woningbouwontwikkeling sterk rekening houden met natuurwaarden
Bij het afwegen van woningbouwlocaties zal een gebied met hoge natuurwaarden mogelijk niet
in aanmerking komen.
Geparkeerd
De systematiek van de gebiedsvisie voor het KCR-gebied kan ook toegepast worden voor soortgelijke
gebieden (doortrekken tot Ollland) of andere gebieden.
Voorwaarden/indirecte belangen:
Natuurwaarden (bescherming van natuurgebieden en soorten) respecteren bij bouwen

Bijlage: Kaart van het gebied met locaties en functies
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Bijlage Kaart van het gebied met locaties en functies
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Bijlage 2
Rapportages feitenonderzoek

- Deelrapportage Inventarisatie en analyse - Recreatie en toerisme
- Deelrapportage Inventarisatie en analyse - Cultuurhistorie
- Deelrapportage Inventarisatie en analyse - Wonen
- Deelrapportage Inventarisatie en analyse - Natuur
- Deelrapportage Inventarisatie en analyse - Water
- Deelrapportage Inventarisatie en analyse - Bedrijven
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Bijlage 3
Floris Alkemade, Briefadvies n.a.v. de ontwerpprijsvraag WHO CARES, maart 2018
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Briefadvies n.a.v. de ontwerpprijsvraag WHO CARES
Maart 2018

De urgentie van WHO CARES
Er is een inhaalslag nodig. Een nieuw hoofdstuk in de lange
en rijke Nederlandse traditie van nauwe banden tussen
volkshuisvesting en gezondheidszorg. De maatschappelijke
en demografische ontwikkelingen gaan te snel voor onze
woonwijken. Woningen, straten en voorzieningen voldoen
niet meer aan de wensen en noden van huidige en toekomstige bewoners. Hoe kunnen woonwijken toekomst- en
levensloopbestendig worden gemaakt?
Met de ontwerpprijsvraag WHO CARES gingen de initiatiefnemers in op die gevoelde urgentie tot nieuwe combinaties
tussen wonen en zorg. Hun open oproep aan ontwerpers,
zorgprofessionals, bestuurders en alle andere betrokkenen
leverde een rijke oogst aan innovatieve ontwerpen en toekomstgerichte ideeën. Klaar om in praktijk te brengen. De
eerste gemeenten hebben die stap al gezet.
Meer dan 800 mensen hebben hun beste denken en kunnen
ingezet voor het creëren van nieuwe oplossingen voor toekomstbestendige wijken. Dit heeft geresulteerd in ruim 150
inzendingen, waarvan er 15 zijn uitgewerkt en waarvan er 5
tot winnaar zijn benoemd.
Minstens zo belangrijk is dat in het proces van de prijsvraag
al hechte banden zijn gesmeed tussen en in deelnemende
gemeenten, betrokken zorgorganisaties, multidisciplinaire
teams, en niet te vergeten de bewoners in de wijken. Er is
veel animo en ambitie om deze prille netwerken verder uit te
bouwen tot een Community of Practice. Zo’n gemeenschap
kan het vraagstuk van WHO CARES met ambitie, zin voor
experiment en optimistische daadkracht te lijf gaan.
In deze bijlage schetsen we de ervaringen opgedaan
tijdens de prijsvraag WHO CARES. Daarnaast doen we
aanbevelingen voor het vervolg, met als belangrijkste de
oprichting van een Community of Practice.

Alles is veranderd behalve onze woonwijken
Het aantal ouderen neemt toe. Al in 2019 is de helft van de
volwassenen in Nederland 50-plusser. Bij het ouder worden
neemt de ziektelast toe, zijn er meer chronische aandoeningen,
zijn mensen vaak minder mobiel en wordt het netwerk van
mensen vaak kleiner. Over 30 jaar zullen er bovendien meer
ouderen (65+) dan ooit op zichzelf wonen: in 2050 wonen 1,2
miljoen vrouwen alleen, de 65-plus weduwnaars, exen en
alleenstaanden bereiken in dat jaar de 650 duizend,
berekent CBS-demograaf Jan Latten. Zijn er dan voor hen
geschikte woningen?
Over 30 jaar bestaat de woningvoorraad voor het overgrote
deel uit woningen die er nu al staan. Op de huidige woningmarkt domineert het rijtjeshuis, terwijl het aantal mensen
dat in gezinsverband leeft afneemt. Andere samenlevingsvormen vragen om andere huizen en wijken. Dat geldt niet
alleen voor ouderen. Er kan sowieso meer worden aangesloten
bij de diversiteit in de stad: ook jongeren met een beperking,
mensen met psychische aandoeningen, dak- en thuislozen
en migranten.
Ook de zorg verandert. Er is meer aandacht voor de kwaliteit
van leven. Het liefst wonen we zo lang mogelijk zelfstandig,
ook als we zorg nodig hebben. Veel zorg en ondersteuning
kan met hulp van technologische innovaties thuis verleend
worden. Maar er zit een grens aan. Er valt een gat tussen
thuis en verpleeghuis en tussen thuis en ziekenhuis. Zeker
voor de mensen die niet over een sterk sociaal netwerk
beschikken. Niet iedereen is even redzaam: sociale
segregatie ligt op de loer.

Nieuwe concepten zijn hard nodig
• Wonen en zorg zijn uit elkaar gegroeid. Het bij elkaar
brengen van de domeinen levert meerwaarde op: zorg krijgt
invloed op woonomgeving en mobiliteit, terwijl ontwerpers
creativiteit inbrengen. Samenbrengen van domeinen kan
ook het gat dichten dat is ontstaan tussen intramurale en
extramurale zorg. Beide gaan over wonen en zorg, maar bij
de eerste ligt de nadruk te veel op de zorg en bij de tweede
op wonen.

• Tussenvormen. Tussen thuis wonen en wonen in een
instelling is een niemandsland ontstaan. Hier is een ernstig
tekort aan tussenvormen. Het schort ook aan opvang na
ziekenhuisopnames, die steeds korter worden.
• Renovatie. De focus bij het opknappen van bestaande
woningen ligt op snel en goedkoop. Een breder perspectief
is nodig: maak woningen geschikt voor zorg aan huis en
renoveer met oog voor sociale samenhang in de buurt. Dit is
ook het moment om daarbij duurzame energieoplossingen
te integreren.
• Woningcorporaties. Bij het realiseren van nieuwe vormen
van wonen en zorg ligt ook een kans voor woningcorporaties.
Zij kunnen een verbindende schakel vormen in de wijken.
Nieuwe wetten en regels hebben gezorgd voor scheidslijnen,
terwijl de corporaties juist weer meer ruimte zouden moeten
krijgen om mee te doen in sociale initiatieven.
• Preventie. Bewegen en ontmoeting zijn belangrijk voor
een goed leven, maar is daar ruimte voor in de wijk? Voor
sommige mensen is de deur uitgaan al een hele opgave.
Voor veel mensen voelt de samenleving te groot en onveilig.
De leefbaarheid van wijken staat onder druk. Dan gaat het
om toegankelijkheid, (bereikbaarheid van) voorzieningen,
luchtkwaliteit, verblijfskwaliteit, hittestress, wateroverlast,
leefbaarheid en aantrekkelijkheid.
• Openbare ruimte. In het openbare gebied domineert de
auto. De auto bracht emancipatie en vrijheid maar ook grote
afstanden tussen wonen en werken en afstanden binnen
sociale netwerken (de gemiddelde afstand tussen ouders
en kinderen is 30km). De auto heeft de openbare ruimte
anoniem gemaakt en onveilig.
• Geld en geluk. In de aantrekkende markt lijkt de snelle
winst belangrijker te zijn dan maatschappelijke waarden en
baten die over langere termijn rendement opleveren zoals
gezondheid, geluk en zorgpreventie. Wat het ingewikkeld
maakt, is dat deze maatschappelijke opbrengsten en besparingen lastig te kwantificeren zijn.
• Investeer. Het blijft lastig om te investeren in preventieve
maatregelen voor toekomstbestendige omgevingen. Daar
speelt dat de baten van investeringen niet altijd neerslaan
bij de investeerder en pas zichtbaar zijn over langere tijd.
Bovendien zijn baten van preventie moeilijk aan te tonen.
Wel zijn er signalen dat investeerders en zorgverzekeraars
samen werken aan nieuwe mogelijkheden.

• Experimenteer.
De vernieuwende inzichten van de ontwerpteams zijn een
pleidooi voor meer ontwerpkracht op de grens van wonen
en zorg. Experimenteerruimte is nodig. Te vaak wordt vanuit
generieke oplossingen gedacht. Wees alert op het bijzondere
• Financiering. Er is een sterke behoefte aan nieuwe fien verlies niet zo veel tijd aan eindeloos overleg en dichtnancieringsvormen om innovatieve projecten mogelijk te
regelen.
maken, bijvoorbeeld een bundeling van de Wmo, Wlz en Zvw.
• Typologieën. De huidige woningvoorraad past niet meer bij
de actuele behoeften aan zorg, ondersteuning en woonvormen. • Doolhof. Veel mensen ervaren het Nederlandse zorgstelsel
als een doolhof van wetten en regelingen. Dat leidt tot
Dat geldt niet alleen voor de naoorlogse wijken, maar ook
voor woonwijken die nu gebouwd worden. Nog steeds ligt de onzekerheid over de toekomst en stress bij een toch al
kwetsbare groep wijkbewoners. Zij missen overzicht en
focus op gezinnen, terwijl Nederland vergrijst en er steeds
controle over hun situatie.
meer mensen alleen wonen. Er is een grote behoefte aan
andersoortige woningen dan het flatje of rijtjeshuis. Dat er
veel meer mogelijk is, laat de oogst van de prijsvraag zien.
Er wordt te weinig ingespeeld op de wensen en behoeften
van de bewoner. Bovendien is de oudere van nu niet de
oudere van de toekomst.

De kunst van het
samenwerken
WHO CARES principes
De initiatiefnemers van WHO CARES willen
een nieuwe kijk op wijken, wonen en zorg.
Met verbeelding en ontwerpkracht. Met oog
voor technologische innovatie. Met teams
die bestaan uit mensen die over de grenzen
van hun vakgebied heen kijken en contact
maken met buurt en bestuur. De analyse van

Voorbeeld 1
Care2Share (winnaar Groningen) bundelt al het zorggeld in het leefabonnement voor buurtbewoners, waaruit naar behoefte een toegankelijke woning
en zorg betaald wordt en ook de openbare ruimte een nieuwe impuls krijgt.

de oogst aan plannen en ideeën, de debatten
tussen juryleden en gesprekken met allerlei
betrokkenen, hebben, samengebald, vijf
principes aan het licht gebracht, die voor
zo’n benadering van belang zijn.
a. Maatschappelijke problemen zijn motor voor vernieuwing
Sociale vraagstukken zijn de drijvende kracht achter innovatie. Deze actieve stellingname van de Rijksbouwmeester
wordt gedeeld door zijn mede-initiatiefnemers en door ‘het
veld’. De oproep voor nieuwe vormen van wonen, zorg en
ondersteuning leverde een enorme respons op. 174 teams ruim 800 mensen - deden mee aan de prijsvraag. De teams
waren verrassend breed van samenstelling met leden uit
de wereld van de architectuur en stedenbouw, de technologiesector, welzijnsorganisaties, de zorg, de financiële wereld,
overheden, gezondheids- en bewegingswetenschappen en
de filosofie. De optimistische visie dat een stad die goed
is ingericht voor ouderen en kwetsbaren een betere stad
oplevert voor iedereen, spreekt aan.
‘Denk niet in termen van verlies, maar in termen van maatschappelijke winst’
Floris Alkemade
b. Nieuwe coalities, nieuwe inzichten
De oogst van de prijsvraag WHO CARES laat zien dat bij
het werken aan toekomstbestendige wijken de werelden
van zorg en ruimtelijk ontwerp en inrichting nader tot
elkaar komen. In het proces van de prijsvraag ontstonden
nieuwe inzichten en veel meer onderling begrip. Zo is in de
plannen niet alleen naar de ruimtelijke opzet van de wijken
gekeken, maar ook naar de manier waarop de sociale
structuren en het zorgnetwerk opgebouwd zijn. Nieuwe
coalities hebben geleid tot nieuwe inzichten.
‘De creativiteit van de ontwerpers was een inspiratiebron voor
de zorg, die erg geformaliseerd is geraakt in protocollen’
Pauline Meurs

Voorbeeld 2
De wijk als (t)huis (winnaar Sittard-Geleen) combineert een woonvorm voor
meerdere generaties met een groene klimaat-adaptieve route door de wijk,
die er voor zorgt dat ook dementerende ouderen veilig naar buiten kunnen.

c. Experimenteer meer, vooral met geld en regels
Om innovatie te stimuleren is er ruimte nodig om te
experimenteren. Je moet ideeën uitwerken, prototypen
ontwikkelen en testen. De inzendingen van WHO CARES
laten zien dat de belangrijkste experimenteerruimte nodig
is op het vlak van geldstromen en regelgeving en ook op
het vlak van publiek-private samenwerking. Een voorbeeld
is ruimte voor de koppeling van verschillende financieringsstromen of de incentive voor pensioenfondsen om te
investeren in maatschappelijk rendement in plaats van
financieel rendement. De inzendingen van WHO CARES
geven een aantal voorbeelden die het waard zijn om verder
uit te werken, te implementeren en te monitoren.

Voorbeeld 1

Voorbeeld 1

Who Dares (winnaar Rotterdam) introduceert een transformatiefonds om

Mark_us Familiehuis is een initiatief van een grote familie uit Sittard-

de ambitieuze plannen voor de wijk Carnisse mogelijk te maken. Een lang-

Geleen. Zij leven met meerdere generaties samen op het erf van een hof.

durige samenwerking tussen gemeente, (pensioen)fondsen, corporaties en
marktpartijen.

Voorbeeld 2

Voorbeeld 2

Expeditie (winnaar Almere) stelt een aanpak voor waarin de financiering

BloemkoolburenBond en hedendaagse hofjes (winnaar Almere) is bij

van zorgkosten wordt ontkokerd. De maatschappelijke baten van de ene

uitstek een plan dat niet van bovenaf wordt geregisseerd. De betrokken

activiteit worden gefinancierd met kostenbesparingen in de andere.

bewoners hebben weliswaar behoefte aan ondersteuning, maar kunnen het

Hiervoor is een samenwerking met (lokale) overheden, zorgkantoren en

leven in meer of mindere mate zelf organiseren.

verzekeraars nodig.
Een meesterlijke community is een concept voor huisvesting en ondernemerschap van kwetsbare jongeren op basis van wederkerigheid. Ontstaan
uit een persoonlijke situatie en al bewezen op andere plekken.

d. Ga uit van de kracht van de wijk en bied ruimte aan
bewoners
Persoonlijke betrokkenheid is een krachtige drijfveer,
zeker bij een prijsvraag als deze. De jury kende twee
eervolle vermeldingen toe aan teams die vanuit een sterk
persoonlijk ideaal een plan indienden. Hoewel het voor veel
burgers niet mogelijk was te participeren onderstrepen
veel inzendingen de innovatiekracht van bewoners en hun
vermogen om zelf hun omgeving en zorg in te richten. Deze
initiatieven uit de samenleving dagen (lokale) overheden
uit zich anders tot hun burgers te verhouden dan zij gewend waren.

e. Design Thinking
WHO CARES was een ontwerpprijsvraag. In multidisciplinaire teams werkten ontwerpers, zorgprofessionals,
partijen uit onder meer de financiële sector en bouwpartijen
samen. Teams werden uitgedaagd om niet probleemgestuurd, maar oplossingsgericht te werken volgens de
definitie van Design Thinking. Belangrijke aspecten daarbij
zijn het begrijpen en observeren van gebruikers, het testen
van concrete voorstellen (prototypes) en het leren daarvan.
Het werken aan plannen voor concrete locaties levert veel
meer op dan het ontwikkelen van generiek toepasbare
concepten.

‘Nieuwe ideeën aanmoedigen, verbanden leggen tussen
experts en burgers. Geen regelende overheid dus, maar een
creatieve overheid. Dat levert praktische oplossingen voor
maatschappelijke vraagstukken en verstevigt het weefsel van
de samenleving’
Bas Heijne

‘Wil je woonwijken echt toekomstbestendig maken, zorg dan
voor teams van mensen die over de grenzen van hun discipline
kijken. Een architect met antropologische inslag, een ontwerper
die sociologisch geschoold is etc.’
Sabine Wildevuur (Waag Society)

De kunst van het samenleven
WHO CARES aanbevelingen

a. Richt een Community of Practice op
WHO CARES kaartte vraagstukken aan op het gebied van
wonen, zorg en ondersteuning en leverde een veelheid aan
oplossingen en vergezichten. Juist de nauwe samenwerking
met een waaier aan betrokken partijen (gemeenten,
provincies, zorgorganisaties, deelnemende teams) brak
kokers open en resulteerde in plannen die nieuwe oplossingen suggereren, buiten gebaande paden en voorbij
disciplinaire grenzen. Dit elan willen we samen met de
teams en gemeenten bewaren en verder ontwikkelen. Een
Community of Practice (CoP) is hier een goede vorm voor.
Het begin is er al. Het is belangrijk dat de vernieuwende
inzichten van WHO CARES verder worden verspreid en
uitgewerkt. Ook moeten knelpunten verder onder de loep
genomen worden, onder andere op het gebied van financiering, opdrachtgeverschap en technologie. Een grondige
analyse van alle inzendingen brengt mogelijk nog andere
opgaven aan het licht. Door het blijven volgen van de plannen
tijdens de uitvoering kunnen belemmeringen op het gebied
van wet- en regelgeving beter worden opgehaald en opgelost. De lessen uit deze en andere pilots worden actief via
een platform gedeeld. In beginsel gaat het in de CoP dus
om het delen en leren van de volgende inventarisaties:
1) Wat leren we van de ingediende plannen, welke elementen
zouden breder toepasbaar zijn en wat helpt dan om die toe
te passen, zodat het volume van de innovaties vergroot
wordt?
2) Wat hebben de vier gemeentes nodig die de plannen
van de winnaars gaan implementeren? Hoe kunnen ze
elkaar helpen het vuurtje brandend te houden en wat kan
ondersteuning van de CoP daarbij betekenen? Het feit dat
Nederland zich heeft gecommitteerd aan het VN-Verdrag
Handicap legt directe verantwoordelijkheden bij gemeentes
voor wat betreft gelijke participatie van mensen aan de
samenleving.
3) Welke andere kansrijke initiatieven zijn er op dit
moment bij andere partijen, zoals bijvoorbeeld bij het
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie of het Aedes-Actiz
Kenniscentrum Wonen-Zorg, en hoe kan kruisbestuiving
leiden tot versnelling en meer volume?.
Ondersteuning vanuit de overheid is noodzakelijk om de
verschillende partijen daadwerkelijk bij elkaar te brengen.

b. Investeer niet alleen in zorg, maar ook in wijken
Sociale segregatie en vereenzaming zijn serieuze en toenemende problemen. In de veranderende verzorgingsstaat is
het belangrijk om de solidariteit tussen generaties en met
kwetsbare groepen te behouden. Dit vraagt om een samenhangende aanpak van (formele en informele) zorg en ruimtelijke ingrepen in de wijk. Met het nieuwe kabinet is er
gelukkig veel aandacht voor de verbetering van verpleeghuiszorg. Echter, slechts 5% van de 65-plussers maakt hier
gebruik van. Het is van groot belang dat dit budget ook
wordt ingezet voor investeringen in de verbetering van de
zorg in de wijken en toerusten van huizen opdat mensen
ook echt langer thuis kunnen wonen en het ontwikkelen
van allerlei tussenvormen voor wonen en zorg.
• Investeer niet alleen in de aanpassing van de woningvoorraad, maar ook in de directe woonomgeving. In nieuwe
inrichtingen van de woonomgeving die mensen verleiden
naar buiten te gaan en ontmoetingen mogelijk te maken.
• Experimenteer daarbij met andere financieringsvormen
en vormen van wijkzorg in netwerken waarin formele en
informele zorg en hulp samen optrekken.

c. Vanzelfsprekend verduurzamen
Niet alleen is het belangrijk om te werken aan de sociale
duurzaamheid in wijken, maar de energetische duurzaamheid moet vanzelfsprekend worden meegenomen.
• Zie de duurzaamheidsopgave als kans om de vernieuwing
op het gebied van wonen, zorg en ondersteuning te versnellen,
bijvoorbeeld op het gebied van financiering.
• Hier is een belangrijke rol weggelegd voor de corporaties.

Floris Alkemade,
Rijksbouwmeester

De initiatiefnemers van WHO CARES willen hiermee niet
alleen de urgentie van het vraagstuk benadrukken, maar
tevens juist nu, nu het thema hoog op de politieke agenda staat en veel publieke aandacht krijgt, het moment
aangrijpen vervolgstappen te zetten. Door te leren van de
experimenten van WHO CARES en daaruit verdere concrete
activiteiten te stimuleren. Door het netwerk dat zich
gevormd heeft een platform te bieden. Door de in gang
gezette beweging rond de vorming van nieuwe vormen van
wonen, zorg en ondersteuning tot verdere bloei te laten
komen.

Pauline Meurs,
voorzitter Raad voor Volksgezondheid en Samenleving

Gijsbert van Herk,
bestuursvoorzitter Stichting
Humanitas

Een stad die goed
is ingericht voor
ouderen en kwetsbaren, levert een
betere stad op
voor iedereen.

www.prijsvraagwhocares.nl
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Samengevat en vervolgstappen

Geachte raadsleden,
Gemeente Meierijstad is deelnemer geweest in het onderzoek ‘verstandig verder met participatie.’
Dit onderzoek is een initiatief van onderzoeks- en adviesbureau Berenschot in samenwerking met
de Erasmus Universiteit Rotterdam in een breder consortium van organisaties (onder meer
Gemeente Etten-Leur, Waterschap Brabantse Delta, Gemeente Castricum, Provincie ZuidHolland). De onderzoekers leveren per deelnemende organisatie een onderzoeksrapport op, en
daarnaast verschijnt er later dit jaar een algemene rapportage over het gehele onderzoek.
In dit memo vindt u een samenvatting van de adviezen en lessen, en de vervolgstappen die we
als gemeente willen zetten.
Het rapport van het Meierijstadse onderzoek is in zijn geheel bijgevoegd als bijlage.
We plannen in samenspraak met de griffie voor begin 2020 een verdiepend gesprek met de
fractievoorzitters over het samen leren, naar aanleiding van het Berenschot-rapport en de pilot
startgesprekken over het participatieproces.

Vervolgstappen
We hebben afgelopen jaar de lijn van “participeren en leren” ingezet. Dat doen we langs de
drieslag van ‘cultuur maken & instrumenten ontwikkelen’, ‘versterken van wat er is’ en het ‘samen
leren’. De vervolgacties naar aanleiding van het rapport pakken we op via deze drieslag.
Vanuit de programmalijn Participatie nemen we de verbeteractiviteiten op in het uitvoeringsplan.
Op basis van dit rapport en de hierin opgenomen lessen en adviezen (zie verderop) gaan we
vanuit de programmalijn alvast aan de slag met de onderstaande actiepunten.
Cultuur maken en instrumenten ontwikkelen:
- Het vormgeven van een helder proces voor inwoners initiatieven. Voor initiatiefnemers die
contact zoeken met de gemeente, dient het proces helder te zijn: met wie kan ik in gesprek?
wanneer kan ik een antwoord verwachten? wie is mijn contactpersoon? Voor medewerkers
moeten de processtappen ook duidelijk te zijn. Planning is dat in de eerste helft 2020 het
proces wordt opgezet. Daarna gaan we ermee oefenen, verbeteren en het proces verder
inbedden in de organisatie. Een relatie met leefbaarheidsproces wordt meegenomen.
- Interne communicatie verstevigen en verbreden. Dat doen we via het intranet, interne
bijeenkomsten, praatplaat, en maken we gebruik van de organisatiebrede momenten, zoals
de organisatiedag. Doel is verdere bewustwording over het wat en waarom van participatie,
als voedingsbodem voor het leren en participeren. Dit moet zich uiteindelijk laten zien in het
handelen van de gemeente in trajecten van burgerparticipatie en in ‘overheidsparticipatie’.
Samen leren:
- In het kader van het ‘samen leren’ willen we samen met de gemeenteraad c.q.
fractievoorzitters scherper de leerdoelen formuleren rondom de startgesprekken. Wat wil
de raad er specifiek uit leren? Wat zien zij als uiteindelijke waardevolle lessen? In afstemming
met de griffier organiseren we hier een moment voor, begin 2020.
- Vormgeven van een licht leerprogramma voor de organisatie. Vanuit de programmalijn
participatie komt een voorstel voor het leerprogramma samen met college en organisatie.
Hierin wordt vormgegeven aan systematischer leren en het verbreden van de lessen en
leervormen. In ieder geval zitten hierin:
o Wat leren we als organisatie en bestuur uit de startgesprekken met de raad? Hoe kunnen
we de lessen borgen?
o Samenscholingstraject (interne training) rondom participatie (participatie: hoe doen we dat
in Meierijstad?)
o Leertafel met het college (experiment)
o Borgen van participeren en leren in bestaande processen en projecten in de organisatie;
waarbij het evalueren van participatieprocessen een structureel onderdeel van het werk
moet worden.
Verstevigen en verbeteren van wat er is:
- In samenspraak met de betrokken collega’s, de analyses en lessen vanuit het onderzoek
toepassen in de (vervolg)stappen in de drie cases uit het onderzoek. Al dan niet in
samenspraak met de initiatiefnemers als de casus daarom vraagt.
- Vanuit het lichte leerprogramma de huidige werkwijzen en praktijken systematisch(er)
evalueren en verbeteren waar nodig. Waar kunnen we bewust meer ruimte en invloed geven
aan initiatiefnemers en participanten?
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Over het onderzoek
De centrale vraag in het onderzoek is: “Hoe en wanneer leidt participatief werken tot meer
publieke waarde?” De onderzoekers bestudeerden drie casussen in Meierijstad, op basis van
documentstudie en interviews. De onderzoekers hebben gekeken naar hoe participatie gaat, en
wat en hoe er geleerd kan worden.
De drie onderzochte Meierijstadse cases zijn:
- Groen in eigen beheer (Boerdonk)
- Totstandkoming woonvisie
- Bewonersinitiatief gebiedsvisie, Kinderbos, Cathalijne en Rijsingen (KCR, St-Oedenrode)
Daarnaast zijn eerder dit jaar leersessies geweest onder begeleiding van Berenschot. Een met
initiatiefnemers, medewerkers Meierijstad en collegeleden, en een met de gemeenteraad. Ook de
input van de leersessies is meegenomen in het eindrapport en de adviezen.

Lessen en adviezen uit het onderzoek
Hieronder een beknopt overzicht van de lessen en adviezen uit het onderzoek:
Hoe het gaat met de participatie: algemene lessen
 De onderzoekers concluderen dat Meierijstad op participatie maatwerk levert, en goed in staat
is om:
o creatief om te gaan met verschillende vraagstukken;
o een breed palet aan interventies te ontwerpen en in te zetten.
 Ook is er in veel gevallen beïnvloedingsruimte voor participanten en initiatiefnemers. Deze
beïnvloedingsruimte heeft wel aandacht nodig:
o houdt de invloed/ bijdrage van participanten ook herkenbaar in het (beleids)eindresultaat;
o wees alert op de mogelijke teleurstelling bij participanten als de politieke invloed de
beïnvloedingsruimte van participanten beperkt.
 Verder loont het om binnen de eigen organisatie te organiseren hoe je met participatie
omgaat. Waarbij goed vertrouwen tussen de buurtadviseur en initiatiefnemers/participanten
als cruciaal wordt benoemd.
‘Wat te leren’: vier hoofdadviezen
 De gemeentelijke rol in projecten/processen scherper definiëren en goed nadenken over
beschikbare instrumenten (geld, tijd, methoden).
 Spelen met de beïnvloedingsruimte. Waar kunnen we bewust meer ruimte en invloed geven
aan initiatiefnemers en participanten? Helpt dit ook in het omgaan met urgentie bij
participanten?
 Intern reflecteren op publieke waarde: waar kunnen we die nog vergroten in projecten?
 Blijven werken aan een cultuur van participatief werken in Meierijstad.
‘Hoe nog beter te leren’: een licht leerprogramma
Wat betreft het ‘blijven leren’ adviseert het onderzoeksteam een ‘licht leerprogramma’, met daarin
aandacht voor:
 Bewust experimenteren: nog beter formuleren wat we precies willen leren.
 Meer systematisch organiseren van leerervaringen. Denk hierbij aan het startgesprek met de
raad, het evalueren van participatietrajecten en het verbreden van lessen en leervormen.
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Gericht leeropgaven formuleren. Wat kan er beter in de organisatie en hoe willen we daar op
leren?
In de startgesprekken in Meierijstad zou in dit kader aandacht kunnen zijn voor de hierboven
genoemde lessen: Waar kunnen we bewust meer ruimte en invloed geven aan
initiatiefnemers en participanten? Helpt dit ook in het omgaan met urgentie bij participanten?
Waar kunnen we publieke waarde nog vergroten in projecten?
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1. Samenvatting
Meierijstad is deelnemer geweest in het onderzoek ‘verstandig verder met participatie.’ Dit onderzoek is een
initiatief van Berenschot in samenwerking met de stichting IKPOB en de Erasmus Universiteit Rotterdam en er
doen in totaal acht organisaties (ook waterschappen en provincie) mee aan dit onderzoek. De resultaten in deze
samenvatting en dit rapport zijn op basis van het onderzoek bij Meierijstad, maar de lessen en modellen zijn ook
gebaseerd op en geïnspireerd door wat we bij andere organisatie hebben gezien. De hoofdvraag luidt:
Hoe en wanneer leidt participatief werken tot meer publieke waarde?
En we kijken naar hoe de participatie (instrumenteel tot betere oplossingen komen én democratisch samenwerken) gaat en wat en hoe er geleerd wordt. We onderzoeken participatie en leren door grofweg naar de input,
throughput en output te kijken.
•

Input bestaat uit, onder andere, gerichtheid (de basishouding ten aanzien van het vraagstuk), coalitie (de gedeelde posities ten aanzien van een vraagstuk), kennis en de arena (de context waarbinnen participatieve interactie plaats moet vinden, onderdeel van deze arena zijn de middelen, de toegestane participatievormen en
macht).

•

Throughput is het proces waar op een concreet niveau de stappen input, throughput en output herhaaldelijk
worden doorlopen.

•

Output definiëren we aan de hand van het opgeleverde resultaat, steun (een resultaat dat veel actoren niet
delen als gewenste uitkomst of zien als uitkomst van een onwenselijk proces tast het karakter van publieke
waarde aan) en een grotere gerichtheid op participatie bij de deelnemende actoren.

Op basis van dit onderzoek concluderen we dat ‘goede participatie’ in essentie gaat om het volgende:
•

De dynamiek van het vraagstuk kennen.

•

De ‘beïnvloedingsruimte’ voor participanten om inhoud en proces écht te beïnvloeden optimaal bepalen.

•

De arena (het speelveld van participatie) goed inrichten.

•

Kennis en gerichtheid ten aanzien van participatie.

Als deze aspecten in balans zijn, is er sprake van goede participatie. Door naar deze aspecten te kijken, is ook al
snel te identificeren of en hoe participatieprocessen meer of minder succesvol verlopen.

Algemene lessen die we trekken over Meierijstad
•

Meierijstad is goed in staat om creatief om te gaan met verschillende vraagstukken en een breed palet aan
interventies te ontwerpen en in te zetten. Meierijstad is dus goed in arenavorming. Daarbij heeft Meierijstad
een maatwerkhouding ten aanzien van participatie. Maatwerk en goede arenavorming wijzen op (een aantal)
medewerkers die goed zijn in participatief werken.

•

We zien twee tendensen ten aanzien van beïnvloedingsruimte:
-

Enerzijds zien we dat Meierijstad in veel gevallen veel ruimte voor beïnvloeding geeft aan participanten
en initiatiefnemers: bij de Gebiedsvisie laat Meierijstad niet zien dat ze het initiatief wil overnemen of beheersen. Ook bij Groen in Eigen Beheer zien we dat de gemeente na een paar jaar bereid is om (letterlijk)
meer ruimte aan de initiatiefnemers te geven.
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Anderzijds zien we in de casus Groen in Eigen Beheer dat het overgeven van verantwoordelijkheden in
eerste instantie lastig was. Bij de Woonvisie treffen we aan dat het eindresultaat wellicht wat abstracter
en algemener is gemaakt. In het traject is bewust de gemeenteraad betrokken om óók politiek draagvlak
te bewerkstelligen. Met actief betrekken van de gemeenteraad, bijvoorbeeld door gesprekken, ontstaat
er een mogelijke spanning tussen het politieke en het participatieve: wat soms ten koste gaat van de invloed die participanten (kunnen) hebben, met als gevolgd teleurstelling.

•

De les van het ‘klunen over de bureaus’; een mooie, tekenende les in Meierijstad. Bij de casus Groen in Eigen
Beheer is te zien dat het loont om binnen de eigen organisatie te organiseren hoe je met participatie omgaat.
Het is van belang om een interne arena te hebben die een coalitie kan vormen met actoren van buiten. De
vraag bij deze les is wel: lukt het om een dergelijke arena (van buurtadviseurs) goed op te zetten en te onderhouden?

•

Gerichtheid en kennis helpen bij participatie: zo wordt goed vertrouwen tussen de buurtadviseur en initiatiefnemers/participanten als cruciaal benoemd. Investeren in eensgezindheid over de problemen die opgelost
moeten worden en de processen van hoe dat te doen, loont.

Verder met participatie en verder met leren
We formuleren voor Meierijstad vier hoofdadviezen over ‘wat te leren’ ten aanzien van participatie:
1.

Meierijstad is goed in arenavorming. Maar uit de leersessie blijkt dat men zelf ook ziet dat de eigen rol
scherper gedefinieerd kan worden, dat er meer duidelijkheid kan komen richting inwoners en dat er in de
gemeente goed nagedacht moet worden over de beschikbare instrumenten voor de arena (geld, tijd, methoden).

2.

Spelen met de beïnvloedingsruimte. We zien een redelijke mate van beïnvloedingsruimte, maar voor
kundig participatie organiseren, is spelen met de beïnvloedingsruimte (en dus ook arena) een inhoudelijk
goede oefening:
a.

Het zou Meierijstad goed kunnen doen, omdat we zien dat de gemeente goed is in het wisselen van en
interveniëren op de arena.

b.

Het spelen met de beïnvloedingsruimte is van belang in het goed omgaan met urgentie (kan een
gemeente meer ruimte bieden om de urgentie te verzachten/verslappen?).

c.

Ook is het spelen met de beïnvloedingsruimte een interessante oefening voor de raad i.c.m. startnotities en startgesprekken.

3.

Komen tot meer publieke waarde. Dit betekent ten eerste intern reflecteren op de publieke waarde:
welke lopende projecten hebben tot publieke waarde geleid? De lessen uit Groen in Eigen Beheer lenen zich
goed om tot meer publieke waarde te komen in de andere groenprojecten (mogelijk door kleine bijstellingen!). In lijn met het maatwerk dat Meierijstad doorgaans biedt, blijven de vragen: wat is precies het vraagstuk, hoeveel ruimte willen we geven en wat voor afspraken maken we tussen gemeente en initiatiefnemers/vrijwilligers?

4.

Gerichtheid en kennis op participatie. Het is nog niet de onomstreden cultuur binnen Meierijstad om
participatief te werken. Dit betekent dat er nog aan veel verschillende aandachtspunten, zoals de bovenstaande, is te werken.

Over het ‘hoe te leren’, formuleren we drie lessen die aansluiten bij de (leer)cultuur van Meierijstad en goed een
onderdeel kunnen zijn van een ‘licht leerprogramma’:
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1.

Structureer een experiment als zodanig. We geven hier een voorbeeld hoe Meierijstad kan leren van de
Gebiedsvisie. Maar in bredere zin gaat het ook om hoe pilots en experimenten benaderd worden door de
gemeente. Er is bewust ruimte gecreëerd voor de initiatiefnemers om ‘hun gang te gaan’ en van dit
experiment te leren. Maar wat wil Meierijstad leren? Is elke les genoeg en is het een goede les?
a.

De gemeente Meierijstad heeft al meerdere leerambities in brede zin: bijvoorbeeld wat voor soort
thematiek er wel of niet geschikt is voor participatie.

b.

Ook enkele raadsleden gaven aan dat ze enkele (kritische) vragen hadden over de Gebiedsvisie: lukt het
om die vragen middels het experiment te beantwoorden of te adresseren?

2.

Het meer systematisch organiseren van leerervaringen. Bijvoorbeeld:
a.

Op basis van het startgesprek en de startnotitie.

b.

Op basis van de ervaringen met conflicten, successen en drempel (zie §4.1).

c.

Door collectief een participatief traject evalueren; en aanvullend,

d.

Het systematiseren kan ook gaan over inhoudelijke of procesmatige verbeteringen: het verbreden van
de getrokken lessen en leervormen. Uit de aanvullende documenten die voor dit onderzoek zijn
ingezien, blijken er uitgebreide formats voor evaluaties te zijn en deze evaluaties volgens de formats
meerjarig gepland te zijn.

3.

Gerichte leeropgaven formuleren. Bij gerichte leeropgaven is het goed om te kijken naar ‘wat er beter kan
in de organisatie’ en hoe de gemeente op die verbeterpunten wil leren. Het ligt voor de hand aan te sluiten
bij de hiervoor geformuleerde lessen van ‘wat te leren.’ In de startgesprekken die in Meierijstad plaatsvinden,
zou gekozen kunnen worden extra aandacht te besteden aan:
a.

Hoe de gemeente omgaat met urgentie in vraagstukken.

b.

Hoe de gemeente speelt met beïnvloedingsruimte.

c.

Hoe en welke participatieve processen leiden tot publieke waarde.

6
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2. Aanleiding
De gemeente Meierijstad heeft meegedaan aan het onderzoek ‘verstandig verder met participatie’. Dit onderzoek
is een initiatief van Berenschot in samenwerking met de stichting IKPOB en de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Naast Meierijstad zijn er nog zeven andere organisaties die meedoen met het onderzoek (d.d. 18 februari 2019).
Het doel van dit onderzoek is om bij elke deelnemende organisatie dezelfde vragen over participeren en leren te
beantwoorden. Op basis van alle onderzoeken zal een publicatie opgesteld worden met de belangrijkste inzichten
en lessen omtrent participatie en leren.
De resultaten van het onderzoek in de gemeente Meierijstad staan in deze rapportage opgetekend.

2.1 Centraal in dit onderzoek
De hoofdvraag van dit onderzoek luidt als volgt: “Hoe en wanneer leidt participatief werken tot meer publieke
waarde?” Twee deelvragen staan centraal:
Hoe staat het ervoor met participatie bij
overheidsorganisaties?

Hoe kunnen organisaties een (meer) lerende
organisatie worden?

Participatie zien wij als een:

Leren zien we als gericht zijn op:

•
•

specifieke vorm van democratisch samenwerken
een instrument om tot publieke waarde te komen.

•
•

een grotere overeenstemming over het
vraagstuk/de casus
een grotere overeenstemming over hoe het
proces/de processen moet(en) lopen.

De hoofdopgave die we zien bij participatievraagstukken en leervraagstukken is hoe
verschillende logica’s (logica’s staat hier voor
referentiekaders, denkkaders en sets aan
normen/waarden) harmonieus met elkaar te laten
samenwerken (model 1).
De gemeente Meierijstad heeft (in samenspraak
met de onderzoekers) drie casussen geselecteerd:
•

Groen in Eigen Beheer in Boerdonk

•

De Woonvisie

•

Gebiedsvisie Kinderbos, Cathalijne en Rijsingen

2.2 Leeswijzer

Model 1: De drie logica’s

We beginnen dit rapport met een algemene inleiding op participatie in Meierijstad, ‘basis voor participatie’.
Vervolgens presenteren we de uitkomsten en het advies van dit onderzoek.. De bevindingen en getrokken lessen
over participatie staan in hoofdstuk 3: wat is er geleerd en valt er nog te leren? In hoofdstuk 4 lichten we toe hoe
er geleerd wordt in Meierijstad. In hoofdstuk 5 presenteren we enkele adviezen over hoe de organisatie verder
kan met leren. In bijlage 1 (hoofdstuk 6) duiken we dieper in de casussen en zetten we de empirische bevindingen
op een rij: wat hebben we daar gezien door de bril van ons theoretisch kader? In bijlage 2 (hoofdstuk 7) lichten we
de achterliggende modellen toe die in dit onderzoek gebruikt zijn. Hoe relateert het participatieproces aan
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verschillende actoren, de context en de resultaten? Wat is leren eigenlijk en hoe maak je onderscheid tussen
verschillende typen leren?

2.3 Basis voor participatie
Participatie is voor de gemeente Meierijstad een belangrijk thema zoals onder andere blijkt uit ‘besturingsfilosofie
Wij Zijn Meierijstad’ van de gemeente:
“Zelfsturing en participatie staan hoog in het vaandel en initiatieven worden gesteund binnen de gegeven kaders.
Organisaties als de dorps- en wijkraden, gemeenschapshuizen en andere burgerorganisaties hebben binnen de
gemeente Meierijstad een signaleringsfunctie.”1

Eveneens uit het casusonderzoek en de georganiseerde leersessie (op 22 februari 2019) blijkt dat participatief
werken de aandacht heeft binnen de organisatie en bij het bestuur. Deze basisgerichtheid op participatie is
bijvoorbeeld terug te zien in bepaalde functies die in het leven zijn geroepen in Meierijstad, zoals een
beleidsfunctie omtrent participatie en recentelijk nog een trainee, zo blijkt uit de interviews. Uit de onderzochte
casuïstiek blijkt dat de participatieprocessen in Meierijstad doorgaans maatwerk zijn, en dit is in lijn met wat in de
‘besturings- en managementfilosofie’ van Meierijstad staat:
“Evenmin dat er niet één waarheid is, is er ook niet één oplossing. De complexiteit van de samenleving vraagt om
maatwerk. Niet de gelijkheid staat meer centraal; maar de gelijkwaardigheid. Bijvoorbeeld iedereen heeft recht op
zorg, maar hoe die zorg eruit ziet is afhankelijk van de omstandigheden. Maatwerk is de norm.”2

De gerichtheid op maatwerk blijkt uit het onderzoek, maar ook uit hoe er gesproken wordt over leren (hierover
meer in hoofdstuk 3). Al met al blijkt dat Meierijstad bestuurlijk en ambtelijk intensief bezig is met participatief
werken, de raad leert, zo is gebleken uit meerdere sessies, en de ambitie is er om met participatie en leren verdere
stappen te zetten. De plannen voor een startnotitie en startgesprek bij de raad zijn interessante ontwikkelingen
voor participatie en leren en in dit rapport zullen deze instrumenten meerdere malen verbonden worden met
bevindingen, lessen en advies.
Meierijstad wil leren van ervaringen en trekt lessen over hoe met participatie om te gaan. Er is een substantiële
basis voor participatie, er is echter ook ruimte voor verbetering. Er valt nog veel te leren en dat leren kan nog
systematischer. Dit rapport zal in het vervolg de hoofdbevindingen uiteenzetten en aanknopingspunten
formuleren waarmee Meierijstad onzes inziens verder komt met participatief werken. Omdat Meierijstad naar onze
taxatie al een eind op weg is met participatie en leren, zullen sommige lessen ook wat hoog over van aard zijn, we
zien dat Meierijstad ook hieraan toe is.

1
2

Besturingsfilosofie Meierijstad, 2015, p. 6
Ibid., p. 4
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3. Participeren en getrokken lessen in Meierijstad: wat wordt er
geleerd?
We zien leren als gericht zijn op (a) een grotere overeenstemming over het vraagstuk/de casus en als gericht
zijn op (b) een grotere overeenstemming over hoe het proces/de processen moet(en) lopen. In deze paragraaf
beschrijven we onze belangrijkste bevindingen over wat geleerd wordt bij de gemeente Meierijstad.

3.1 Participatie begrijpen: wat wordt er geleerd
Om verschillende participatieve projecten goed te kunnen begrijpen, presenteren we een model om de casussen
te ontleden. Het model is op basis van de ervaringen in het onderzoek geformuleerd als een verkorte en
aangescherpte weergave van het onderzoeksmodel, weergegeven in bijlage 1 (hoofdstuk 6).

Model 2. Analyse- en ontwerpmodel
Deze schematische weergave is een hulpmiddel om de knelpunten van een casus aan te wijzen bij het realiseren
van publieke waarde, dat wil zeggen; resultaat met draagvlak. De vier ‘bollen’ zijn als volgt te duiden:
•

Dynamiek van het vraagstuk: is het vraagstuk gestructureerd of ongestructureerd in termen van tijd,
urgentie, waarden en belangen?

•

Beïnvloedingsruimte definiëren we als volgt:
-

De ruimte om de ‘oplossing’ van het vraagstuk inhoudelijk te beïnvloeden (de ‘inhoud’, of het ‘wat’).
Daarbij zien we verschillende situaties, van nog verregaande, open keuzemogelijkheden tot alleen (enige)
nadere invulling kunnen geven. Bijvoorbeeld een nog open gebiedsinvulling versus een al besloten
bestemming als een skatebaan of een speeltuin.

10
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-

De ruimte om op verbonden vragen die van invloed zijn in te gaan, zoals bijvoorbeeld randvoorwaarden
als handhaving breder dan de besloten bestemming van de skatebaan.

-

De ruimte om de besluitvorming te beïnvloeden (het ‘proces’, het ‘hoe’)?

De beïnvloedingsruimte is te zien als een aspect van de arena. Hieronder bij arena gaan we in op kenmerken van
de arena die die beïnvloedingsruimte mede bepalen.
•

De arena die past bij de configuratie van de beïnvloedingsruimte en de dynamiek van het vraagstuk. Punten
die van belang zijn bij het organiseren van de arena:
-

Factoren die de beïnvloedingsruimte bepalen:
o

De (spel)regels en bevoegdhedenverdeling (wat mag überhaupt wel en niet).

o

De rolverdeling (is de gemeente bijvoorbeeld de facilitator van het proces of ook de arbiter van het
besluit en wat is bijv. de rol van de raad?).

o
-

Welke samenwerkings- en/of participatievormen worden georganiseerd?’

De eigendomssituatie (een participatieproces over het eigendom van een andere partij zal veelal een
onderhandelingsproces eisen vanuit bepaalde belangen).

Bovenstaande punten verwijzen dus ook naar de vraag ‘wie heeft de macht’, maar er zijn ook meer algemene
aspecten van de arena die zullen bepalen of een participatief proces succesvol kan zijn. Onder meer de volgende:
-

Zijn er middelen beschikbaar?

-

Hoe is de sturing georganiseerd vanuit de bredere gemeentelijke besluitvorming, is die sturing ordelijk en
goed geïnstrumenteerd (denk hierbij aan de mogelijke interventies die ingezet kunnen worden)?

•

Gerichtheid en kennis: gerichtheid gaat om de basishouding ten aanzien van participatie. Zijn de betrokken
actoren gericht op er samen uit komen of juist op het verzilveren van hun belang? Zoals de idealen die de
organisatie zelf heeft (hoeveel wil de gemeente over laten aan andere partijen, mogen ze meedenken,
meedoen of zelfs meebeslissen?). Deze basishouding van actoren beïnvloedt alle drie de bollen. Is er bijv.
consensus over het vraagstuk? Hoe denken de verschillende actoren over participatie en hoe denken ze over
elkaar? Is er vertrouwen? Voor kennis geldt dat dit sterk interacteert met hoe het proces loopt: veel kennis en
ervaring met dit soort processen draagt bij aan het ontleden van de dynamiek van het vraagstuk en het
organiseren van een gepaste arena en kunnen verkrijgen van die consensus.

In het algemeen speelt bij de arena de vraag hoe middelen, bevoegdheden en sturing gericht zijn op de
beïnvloedingsruimte en de mogelijkheden geven om in te spelen op de dynamiek van het vraagstuk, de
gerichtheid van de actoren en het verkrijgen van kennis.
De uiteindelijke stelling is dat er ‘vooruit geparticipeerd wordt’ als de vier bollen in balans zijn. Het model helpt
met het formuleren van sterke punten en knelpunten in de casussen, zoals we onderstaand uiteenzetten. Een
belangrijk inzicht daarbij is dat het er niet om gaat dat de beïnvloedingsruimte maximaal is, maar is afgestemd op
de dynamiek van het vraagstuk. Een gestructureerd vraagstuk, waarbij de participanten het wel eens zijn over de
hoofdlijnen van ‘het wat’, behoeft geen geheel open benadering waarin de ‘wat-vraag’ nog eens uitgebreid aan
de orde komt. Een goede invulling van de arena met de juiste participanten die het hebben over bijvoorbeeld de
randvoorwaarden, het proces of meer gedetailleerde, inhoudelijke aspecten is dan de meest geschikte aanpak.
Een meer ongestructureerd vraagstuk, waar de oplossing van het vraagstuk nog vergaand open ligt, vraagt vaak
juist een veel meer open en gefaseerde benadering. Een andere belangrijke factor is door wie en hoe invloed uit
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te oefenen, gelet op de belangen van de bij het vraagstuk betrokken actoren. De beïnvloedingsruimte moet dus
optimaal zijn, gelet op vooral de aard van het vraagstuk.

3.2 Observaties
We zien bij de gemeente Meierijstad de volgende hoofdlijnen, op basis van ons model, rond participatie in de
onderzochte casuïstiek. De casus Groen in Eigen Beheer delen we op in twee fases: hoe de start van het traject
ging (het komen tot de zelforganisatie) en hoe de uitvoering recentelijk is gegaan en nu gaat.
De observaties worden onderstaand kort weergegeven:

Groen in Eigen Beheer

Woonvisie

Gebiedsvisie

Dynamiek van het
vraagstuk

• Bij de start van het traject
was het een
ongestructureerd vraagstuk:
er waren verschillen in
waarden en belangen ten
aanzien van inwoners
gemeentetaken laten doen.
• Als het gaat om de
uitvoering is het een
grotendeels gestructureerd
vraagstuk: het is duidelijk
wat er gedaan moet worden,
en hoe dat gedaan moet
worden.

Grotendeels een
ongestructureerd
vraagstuk: waarden en
belangen ten aanzien
van wonen en bouwen
kunnen verschillen,
urgentie speelde een
grote rol.

Ongestructureerd
vraagstuk. Waarden,
belangen, urgentie en tijd
verschillend (mogelijk)
allemaal tussen
gemeente en
initiatiefnemers.

Beïnvloedingsruimte

• Bij de start van het traject

De beïnvloedingsruimte
lijkt relatief optimaal:
het was duidelijk dat
het ging over visievorming over wonen. Er
waren bestaande
provinciale en landelijke
kaders die de ruimte
deels vormgaven. Hoe
de visie eruit zou
komen te zien, stond
nog open dus daar was
meer ruimte. Maar er
was geen ruimte in het
proces om al bepaalde
concrete stappen te
ondernemen om aan
bijv. verwachtingen van
specifieke dorpskernen
te voldoen.

Ruim maar onduidelijk, of
het optimaal is of niet zal
nog moeten blijken. Voor
nu geeft de gemeente
alle ruimte, maar er is
geen garantie dat de
ruimte altijd zo zal
blijven. Initiatiefnemers
zijn gericht op de ruimte
vergroten en de ruimte
maximaal gebruiken.

was er geen optimale
democratisch ruimte: er was
nog geen ruimte gecreëerd
door gemeente voor
inwoners om zelf beheer uit
te voeren. Een sterke coalitie
heeft de nodige ruimte
gerealiseerd.
• De beïnvloedingsruimte in
de uitvoering is meer
optimaal. Het ligt vast waar
‘het over gaat’
(groenbeheer), maar er is
ruimte om bijv. de invulling
van het groenbeheer te
kiezen of eigen aanvullende
initiatieven op te zetten.

12
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Arena

Groen in Eigen Beheer

Woonvisie

Gebiedsvisie

• Duidelijk georganiseerd in

Duidelijk en bewust
georganiseerd. Er is een
gestructureerd proces
opgezet om tot een
resultaat te komen. Ook
was er ruimte om
tussentijds middels
interventies bij te
sturen of te
heroverwegen.

Er is niet echt een
georganiseerde arena. De
machtsverhoudingen zijn
wel duidelijk gemaakt: de
raad moet uiteindelijk de
visie goedkeuren en
vaststellen. De vorm van
participatie is deels
overheidsparticipatie (de
gemeente ondersteunt
soms de initiatiefnemers).

De gemeente was
gericht op het komen
tot een breed gedragen
Woonvisie. De
dorpskernen waren
echter gericht op het zo
snel mogelijk komen
tot bouwen en voorzien
in de woonbehoefte.
Uit het onderzoek blijkt
ook dat er wantrouwen
was naar de gemeente
bij de dorpskernen.*

De initiatiefnemers zijn
gericht op opstellen van
een kwalitatieve
gebiedsvisie en zo serieus
mogelijk genomen
worden door de
gemeente. De gemeente
is voor nu gericht op ‘de
initiatiefnemers hun gang
te laten gaan’, en hopen
op een visie die ze
kunnen gebruiken.

de start van het proces en
tijdens de uitvoering.
• De machtsverhoudingen zijn
duidelijk, de vorm van
participatie is hier gericht op
het doen. Middelen
speelden en spelen nog
steeds een belangrijke rol. In
deze casus heeft de
arenavorming – vaste
contactpersonen aan beide
kanten – een grote rol
gespeeld in het slagen van
de casus.
Gerichtheid & kennis

• In deze casus liep de

gerichtheid uiteen:
gemeente was grotendeels
nog niet gericht op
participatie en er was nog
weinig kennis over en
ervaring met participatie.
Door een sterke band tussen
de buurtadviseur in
initiatiefnemers was tussen
hen wel een gezamenlijke
gerichtheid wel op
zelforganisatie.
• Ten tijde van de uitvoering is
er vertrouwen tussen de
gemeente en de
Corneliusstichting.

* In dit onderzoek zijn niet alle dorpskernen gesproken en ook niet alle actoren. Beelden ten aanzien van het proces en het
resultaat kunnen dus verschillen, afhankelijk van wie men spreekt.

In conclusie
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Groen in Eigen Beheer

Woonvisie

Gebiedsvisie

In grote mate een balans
tussen de dynamiek van het
vraagstuk, beïnvloedingsruimte
en arena. Het vraagstuk was
ten dele ook ongestructureerd
en de gerichtheid & kennis was
niet volledig op participatie,
maar een meebewegende
arena heeft tot slagen geleid.
We constateren veel
gecreëerde publieke waarde in
dit proces.

Er lijkt een relatieve
balans te zijn tussen de
dynamiek van het
vraagstuk, de
beïnvloedingsruimte en
de georganiseerde
arena. Specifieke
urgente verwachtingen
over bouwen, waar het
strak georganiseerde
proces niet aan kon
voldoen, hebben voor
onbegrip gezorgd. De
vraag in deze casus is
of het proces van de
Woonvisie tot publieke
waarde heeft geleidt.

Het moet nog blijken of
er een balans is tussen de
dynamiek van het
vraagstuk, de
beïnvloedingsruimte en
de arena. Het is een
experiment wat nog
bezig is, veelbelovend is,
gepaard gaat met risico’s
en wat leidt tot vragen.
Het is nog onduidelijk in
hoeverre deze casus leidt
tot publieke waarde.

3.2.1 Toelichting op en uitwerking van de tabel
Casus Groen in Eigen Beheer
De casus Groen in Eigen Beheer laat meerdere ontwikkelingen en lessen zien. Als een casus die gestart is in een
tijdperk waar participatie en zelforganisatie (nog) niet vanzelfsprekend waren, was er veel nodig om het
groenbeheer uiteindelijk van een uitvoeringsorganisatie over te dragen naar de Corneliusstichting. Na een trigger
(ontevredenheid over het groenbeheer zoals uitgevoerd door een uitvoeringsorganisatie) zijn de initiatiefnemers
op de gemeente afgestapt met de vraag of ze het zelf mochten doen. De gerichtheid was in die tijd doorgaans
niet op participatie – de gemeente kon het beter – dus er was een sterke coalitie nodig met de buurtadviseur
(buurtadviseur) om aan zelfbeheer toe te komen. De buurtadviseur heeft alle ruimte gekregen en ook genomen
om met de initiatiefnemers van de Corneliusstichting tot de juiste afspraken te komen. Deze ruimte is nodig
geweest om binnen de organisatie te shoppen voor steun, geld en toestemming om tot de juiste afspraken te
komen. Binnen de organisatie steun krijgen voor deze pilot, wat het toentertijd was, bleek niet altijd eenvoudig
omdat veel medewerkers nog niet positief over participatie dachten. Door de sterke coalitie tussen buurtadviseur
en initiatiefnemers is het gelukt om de arena verder vorm te geven door de samenwerkingsafspraken over wat de
stichting zou mogen doen en hoeveel financiële steun er zou zijn. Later in het proces is er een interventie geweest,
de herijking, waarbij de arena is aangepast om het vraagstuk beter te kunnen oplossen. Een laatste observatie op
basis van deze casus:
•

Verbeterde gerichtheid bij de gemeente en Corneliusstichting. De relatie tussen de stichting en de
gemeente is verbeterd en waardering wordt wederzijds uitgesproken. Tijdens de leersessie wordt de rol van
vaste contacten – aan beide kanten – onderstreept: het zorgt voor vertrouwen. Uiteindelijk is er een balans
tussen de dynamiek van het vraagstuk, de beïnvloedingsruimte en arena, maar het blijft van belang middels
tussentijdse interventies de balans op te maken: is er meer of minder steun nodig of moeten we andere
afspraken maken?
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Casus Woonvisie
De casus Woonvisie betreft een relatief ongestructureerd vraagstuk van wat, wanneer, hoe en waar te bouwen,
waarbij er onder andere urgentie is bij partijen om in de dorpskernen snel tot bouwen te komen. In het proces van
komen tot een Woonvisie heeft een breed scala aan actoren meegedaan: ieder met perspectieven en belangen.
Het ontwikkelen van de Woonvisie is te interpreteren als een stap om het vraagstuk van wonen meer te
structureren. Het verkrijgen van een dergelijke visie vanuit die verschillende uitgangspunten is evenmin een
simpel vraagstuk. De aanpak is erop gericht ruimte te geven aan de verschillende participanten om tot een
gedragen Woonvisie te komen. In eerste instantie lijkt er een balans tussen de dynamiek van het vraagstuk, de
beïnvloedingsruimte en de georganiseerde arena:
•

Er is een uitgedacht proces met meerdere stappen: een plan van aanpak, een voorstudie, het college en de raad
zijn geïnformeerd.

•

Door het informeren van de raad is een extra stap aan het proces toegevoegd: de raad later nogmaals
betrekken om de mogelijke spanningen tussen participatie en representatieve democratie te versoepelen. Dit
is een mooi voorbeeld van arena-aanpassing om een vraagstuk meer gestructureerd te maken;
-

De raad kan namelijk compleet verschillende waarden en (politieke) belangen hebben over de Woonvisie,
maar door ze actief onderdeel van de arena te maken, ‘spelen ze voor een gedeelte mee in de
participatie’.

•

Er is door de gemeente met een dorpsraad een pilot georganiseerd om de ‘werkelijke woonbehoefte’ in de
dorpskernen zo concreet mogelijk in beeld te krijgen. Deze pilot was meer gericht op de uitvoering van de
Woonvisie dan op input voor de Woonvisie. De pilot is een mooi voorbeeld van een arena-interventie om tot
een (uiteindelijk) gesteunde oplossing te komen.

•

Tot slot zijn er kennisprocessen georganiseerd, zoals de verkennende onderzoeken per thema. Consensus
over kennis kan een goede rol spelen in eensgezindheid bereiken over het proces en over de uitkomst.

De Woonvisie is opgesteld en werd gesteund door een grote groep participanten die op verschillende manieren
hebben geparticipeerd door: aanwezigheid op de startconferentie, werksessie aan tafels of als onderdeel van de
pilots. De Woonvisie vond steun bij de raad en is uiteindelijk ook vastgesteld. Ondanks deze ogenschijnlijke balans
op basis van het model en de uitkomst, zit er onbegrip en onrust in de casus. We schetsen dat als volgt:
•

Bij sommige participanten, die verbonden zijn met sommige dorpskernen, is onvrede dat het daadwerkelijk
bouwen zo lang op zich laat wachten. Er was een sterke wens vanuit de kernen om te gaan bouwen om zo in
de woonbehoefte te voorzien en hiermee ook de leefbaarheid in de kernen te waarborgen. De urgentie met
betrekking tot leefbaarheid en woonbehoeften was er al een tijd, en in verkiezingstijd bleken er door politieke
partijen beloften te zijn gedaan die volgens enkele kleinere kernen nog niet ingelost zijn.

•

De fasering van zo’n ongestructureerd probleem naar een Woonvisie is een redelijk beproefde wijze van
procesvoering. De urgentie is door de participatie bij Woonvisie-ontwikkeling echter niet geadresseerd: het
komen tot een nieuwe visie en het georganiseerde participatieproces hebben in de ogen van sommigen in de
dorpskern(en) enkel voor vertraging gezorgd. (Nu werd er, buiten het traject van Woonvisie, wel gebouwd op
basis van bestaand beleid wat geharmoniseerd moest worden in Meierijstad. In feite waren er dus twee
parallelle processen, waarbij het ene proces van doorbouwen de gevoelde urgentie in het andere proces niet
heeft weten te adresseren).
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Door de grote rol van urgentie ontstaan er mogelijk andere verwachtingen bij het proces tussen actoren die
veel urgentie ervaren en die minder urgentie ervaren (en de gemeente die de mate van urgentie moet
taxeren).

•

Op zichzelf is de aanpak dus heel gericht geweest op een nog behoorlijk ongestructureerd vraagstuk
(faseren), maar de vraag is of die factor urgentie in de aanpak beter tot uitdrukking had kunnen komen.
Bijvoorbeeld door onomstreden bouwprojecten vast op te pakken, of door scherper op dilemma’s in te gaan,
of door na het vaststellen van de visie sneller te handelen.

•

Wij hebben op die mogelijkheid geen onderzoek gedaan. Het is als gemeente echter de kunst om met dit
soort spanningen – die voortkomen uit de dynamiek van het vraagstuk – om te gaan: een deel gaat dus over
het juist identificeren van het vraagstuk, de juiste taxatie van die urgentie maken, goed met de verschillende
verwachtingen omgaan en, indien mogelijk, tegemoet komen aan de ervaren urgentie.

Al met al is de Woonvisie een veelzijdige casus: we zien een goed georganiseerd proces, met een grote, diverse
groep participanten en we zien gerichte arena-interventies waar men in veel andere participatieprocessen een
voorbeeld aan kan nemen. Anderzijds zien we ook, meer dan in elke andere casus die is onderzocht, hoe ervaren
urgentie een sleutelrol kan spelen in de ‘steun voor het proces’ (in het kader van publieke waarde).

Gebiedsvisie
Het opstellen van de Gebiedsvisie Kinderbos, Cathalijne en Rijsingen (hierna ‘Gebiedsvisie’ of ‘Gebiedsvisie KCR’) is
een casus die nog een tijd zal spelen. Ten tijde van het onderzoek waren de aspecten van het vraagstuk nog
grotendeels onbekend en daarmee grotendeels ongestructureerd. De beïnvloedingsruimte is groot: de gemeente
geeft de initiatiefnemers ongelimiteerde ruimte om te werken aan hun Gebiedsvisie. De vraag is wel of deze
ruimte altijd groot zal blijven zodra de visie concreter wordt of als de gemeente(raad) twijfels of vragen krijgt over
het proces of de inhoud van de Gebiedsvisie. Er is vooralsnog geen arena georganiseerd, maar de
machtsverhoudingen zijn wel duidelijk gemaakt: de raad moet uiteindelijk de Gebiedsvisie goedkeuren en
vaststellen. De vorm van participatie is deels overheidsparticipatie (de gemeente ondersteunt soms de
initiatiefnemers). Interessant is dat de initiatiefnemers zelf ook participatieprocessen gaan organiseren bij ‘hun
achterban’ in het gebied. De gerichtheid en kennis zien we als volgt:
•

De initiatiefnemers hebben veel kennis over en ervaring met participatie, dat geeft ze in deze casus een sterke
positie. Ook hebben de initiatiefnemers ten tijde van het onderzoek vertrouwen in de gemeente. Ze hebben
al een hoop ervaring in de relatie met de gemeente (waar ze niet altijd even positief over zijn), maar ze voelen
zich nu erg serieus genomen.

•

De gemeente heeft vertrouwen in de initiatiefnemers dat het ze lukt om tot een ‘goede’ Gebiedsvisie te
komen (mogelijk omdat ze weten dat de initiatiefnemers veel kennis en ervaring hebben). De gemeente geeft
ook alle ruimte aan de initiatiefnemers en ondersteunt ze wanneer het gevraagd wordt. Er dus een positieve
houding t.a.v. het initiatief.

Veel zaken zijn nog onduidelijk en de uitkomst zal onder andere afhangen van de volgende overwegingen:
•

Hoe de Gebiedsvisie zich verhoudt tot andere sub-visies binnen de omgevingsvisie.
-

Als in alle andere gebieden de gemeente de visievorming doet, hoe gaan die visies zich verhouden tot de
Gebiedsvisie KCR? Zeker als er inhoudelijke conflicten optreden (alles is nog onduidelijk, maar in de
Woonvisie betekent ‘meer bouwen in gebied Y’ minder bouwen in gebied X, dit soort zero sum-situaties
kunnen ook ontstaan als verschillende partijen gebiedsvisies gaan opstellen).
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Kwaliteitsverschillen: wat als de Gebiedsvisie KCR kwalitatief beter is dan die van de gemeente of andere
initiatiefnemers? Gaat de gemeente interveniëren om het allemaal ‘gelijk’ te krijgen voor een
omgevingsvisie?

•

Hoe de Gebiedsvisie zich verhoudt tot andere visies die gaan over andere domeinen.

•

Of en hoe de raad gaat ingrijpen op wat er gebeurt qua gebiedsvisievorming.

Doorgaans is het bij ongestructureerde vraagstukken verstandig om een zoektocht te hebben naar de juiste
beïnvloedingsruimte en de juiste arena. Deze zoektocht zou moeten plaatsvinden door de gemeente en de
initiatiefnemers samen, zeker omdat de laatste partij ook de ambitie heeft om ‘te participeren in de
besluitvorming’. Het is dus van belang om samen op zoek te gaan naar juiste mogelijkheden en de juiste
afbakening.
De casus Gebiedsvisie is een experiment en wordt ook als zodanig gezien door de gemeente Meierijstad. We zijn
in de casus echter niet tegengekomen hoe het experiment vormgegeven wordt of wat er precies van geleerd gaat
worden. Enkele aspecten waar de gemeente op kan letten:
•

Optekenen wat er plaatsvindt in termen van: wat is de input (de startpositie en de afspraken die we hebben
gemaakt), de throughput (wat vind er tussentijds plaats, welke stappen zet de gemeente, alleen of samen met
de initiatiefnemers) en procesoutput, wat volgt er uit elke stap? Om dit mogelijk te vergelijken met een ander
traject.

•

Formuleren wat er geleerd moet worden: leren als gemeente of en hoe inwoners in staat zijn zelf aan
visievorming te doen, wat de noodzakelijke steun van een gemeente is om tot visievorming te komen, of de
gemeente toch moet sturen/afbakenen en waar in het proces deze sturing moet plaatsvinden, etc.

•

Formuleren wie er moet leren: zijn dat ambtenaren of ook bestuurders en raadsleden? Wat moeten zij dan
gaan leren?

•

Reflecteren op wat de lessen over het bovenstaande betekenen in termen van verankering. Meierijstad is
bezig met ontdekken welke onderwerpen zich goed lenen voor participatie; is (gebieds-)visievorming een
dergelijk onderwerp? Wat betekenen de bovenstaande lessen voor visievorming of beleidsvorming in relatie
tot participatie?

3.3 Algemene lessen: wat is er al geleerd en wat wordt geleerd
In deze sectie van het rapport formuleren we op basis van de onderzochte casussen enkele lessen over het
genoemde evenwicht tussen de bollen van de dynamiek van het vraagstuk, de beïnvloedingsruimte, de arena en
‘gerichtheid en kennis’. Er is en wordt in Meierijstad veel geleerd, zo blijkt uit de casussen.

•

Evenwicht tussen dynamiek vraagstuk en arenavorming
Meierijstad is goed in staat om creatief om te gaan met verschillende vraagstukken en een breed palet aan
interventies te ontwerpen en in te zetten. Meierijstad is dus goed in arenavorming. In de onderzochte
casuïstiek zaten verschillende vraagstukken: van relatief gestructureerd tot sterk ongestructureerd. De
volgende kenmerken, ten aanzien van ‘het vraagstuk oplossen’ en arenavorming, treffen we aan in
Meierijstad:
-

Veel maatwerk: bij elke casus zien we verschillende soorten aanpakken en processen. Ook uit de
leersessie en andere gesprekken blijkt dat participatie en maatwerk centraal staan in Meierijstad. Het
maatwerk is doorgaans intuïtief van aard.
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-

Omgaan met onzekerheid is meestal lastig voor een overheid, maar Meierijstad leert goed om te gaan
met onzekerheid, zoals in de casus Gebiedsvisie, of in de omgang met het opzetten van het groenbeheer
in Boerdonk.

-

In de casuïstiek zien we dat het interveniëren in de arena of wisselen van de arena helpt: dit blijkt uit de
casussen Groen in Eigen Beheer en de Woonvisie. Ook voor de casus Gebiedsvisie zal de ‘arenainterventie’ van belang blijven. De kunst daarbij is om van ongestructureerd met veel meningsverschillen,
naar meer gestructureerd met meer consensus over uitgangspunten en oplossingen te komen. Een
proces dat wat meer ruimte biedt voor aanpassingen gaandeweg met bewust ingebouwde
reflectiemomenten vergroot de kans op het creëren van publieke waarde bij ongestructureerde
vraagstukken. Vooruit denken en kijken blijft belangrijk; Meierijstad heeft daar veel geleerd maar kan ook
nog wel stappen maken. Wellicht dat Meierijstad bij de Gebiedsvisie de arena wat al te open laat en bij
de Woonvisie de arena nog wat had kunnen verbreden. Het goede nieuws is natuurlijk dat Meierijstad
bewust met die arena bezig is en er nooit één goede manier is.

•

Optimaliseren beïnvloedingsruimte
Dat bezig zijn met die arena zien we ook terug in het bepalen van de beïnvloedingsruimte.
-

Bij Groen in Eigen Beheer moest de ruimte nog ‘gemaakt worden’, er was vanuit de gemeente nog geen
stelling over hoeveel ruimte er is voor inwoners om zelf beheertaken uit te gaan voeren. Door de coalitie
van buurtadviseur en initiatiefnemers van de Corneliusstichting is gezocht naar wat ze precies wilden en
mochten doen, en die ruimte is vervolgens gecreëerd en vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst.
o

Ook zien we dat de stichting herhaaldelijk heeft geprobeerd om de ruimte te vergroten en maximaal
te benutten. Bij de herijking (en herindeling van het door hen beheerde gebied) is dit te zien.

o

De les hierbij is dat het loont om maximaal gebruik te maken van de ruimte die er is of meer of
minder de ruimte op te rekken om tot goede en gedragen oplossingen te komen.

-

Het is dus mogelijk om in samenwerking de beïnvloedingsruimte te optimaliseren. Deze is nu afgestemd
op een redelijk gestructureerd vraagstuk, waar vanuit de betrokkenheid en deskundigheid van de
participerende bewoners ‘extra’s’ gerealiseerd zijn. In de gesprekken met de verschillende betrokken
partijen bleek ook begrip hoe zo’n proces zich voltrekt en hoe die situatie goed te handhaven en wellicht
elders ook te creëren is.

De casus Woonvisie toont aan hoe bij meer ongestructureerde vraagstukken die optimalisering van de
beïnvloedingsruimte een lastig proces is. In eerste instantie is sprake van een gestructureerd vraagstuk, met een
daarop afgestemde beïnvloedingsruimte. Er zijn duidelijke afspraken over waar invloed op uitgeoefend wordt, en
waar niet. Het gaat om input (Woonvisie). Daar blijken echter behoorlijk verschillende opvattingen en belangen
mee verbonden te zijn. En zoals genoemd ook gevoelde urgentie in de kernen voor het feitelijk bouwen. Het
proces wordt vervolgens heel open georganiseerd, met ook nog kennisinterventies.
Het uiteindelijke document heeft mede door invloed op basis van een gesprek de raad een wat abstracter karakter
met minder concrete plannen dan een aantal participanten verwachtten. Dat gaf bij sommigen teleurstelling. De
beïnvloedingsruimte lijkt dus later in het proces weer iets aangepast of ingeperkt (bijvoorbeeld door harde
gegevens, bestaande contracten en prognoses).
•

We zouden dat als volgt willen formuleren: door betrokkenheid van de ‘representatieve democratie’ (de raad)
ontstaat er een spanning met participatieve democratie (de invloed van participanten tijdens het proces).
Deze spanning is zichtbaar in de beïnvloedingsruimte als input van participanten in aanraking komt met de
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‘harde cijfers’, politieke, ambtelijke en bestuurlijke context. Een abstractere Woonvisie staat voor betrokken
participanten verder van hun concrete input. Dat leidt tot risico’s: van gebrek aan herkenning bij
participanten, afnemende gerichtheid en mogelijk minder publieke waarde. Overigens kan de les hier ook zijn
dat de rol van de raad veel nadrukkelijker in verwachtingen naar voren had moeten komen. Het zal goed zijn
in de casus Gebiedsvisie daar heel expliciet over te zijn.
De mate waarin er meer of minder beïnvloedingsruimte is, vormt dus geen garantie voor succes. Uiteindelijk is het
van belang dat de ruimte optimaal is: dat het past bij het vraagstuk. Het helpt daarbij om te spelen met de
beïnvloedingsruimte. Vaak zijn er grenzen aan wat binnen het proces past, en grenzen aan participatie en deze
grenzen zijn vaak lastig. Spelen met de beïnvloedingsruimte – te zoeken naar de juiste ruimte – en de arena te laten
meebewegen, vergroot de kans op vooruit leren en komen tot publieke waarde.

•

De les van de interne arena
Organiseer binnen de eigen organisatie een manier hoe om te gaan met participatie. Het is van belang een
interne arena te hebben die een coalitie kan vormen met actoren van buiten. De casus Groen in Eigen Beheer
is hier een passend voorbeeld van het ‘klunen over de bureaus’. De les is wel: lukt het om een dergelijke
arena (van buurtadviseurs) goed op te zetten en te onderhouden? Dit vraagt het volgende:
-

Sturen op de interne arena: wie zijn het en wat doen ze?

-

Hoe gaan ze om met participatie: in Meierijstad is veel maatwerk rondom participatie maar lukt het ook
om een standaardinzet voor participatie te hebben (een dergelijk punt wordt bijvoorbeeld gemaakt in de
leersessie, zie § 3.4)?

-

Ondersteuning voor acties: moeten medewerkers in deze arena intern shoppen of is er standaard het een
en ander beschikbaar?

•

Lessen over gerichtheid en kennis
-

Vertrouwen blijkt in alle casussen van Meierijstad een zelfstandige factor te zijn: er is veel vertrouwen
tussen de buurtadviseur en de Corneliusstichting. Dat heeft bijgedragen aan het creëren van ruimte voor
zelforganisatie. In de casus Gebiedsvisie zien we dat vertrouwen in elkaars capaciteiten zorgt voor
voldoende basis om met elkaar door te gaan. In de Woonvisie treffen we aan het begin bij sommigen
wantrouwen aan, wat in het proces niet lukt om weg te nemen.

-

Wel blijkt uit de verschillende cases dat het mogelijk is in het proces vertrouwen verder op te bouwen of
ieder geval te behouden en (negatief) ook wantrouwen te wekken. In Meierijstad is dat besef zeer
aanwezig, maar ook weer niet expliciet onderdeel van afwegingen van alle partijen. Het nog meer op de
voorgrond zetten van de gerichtheid kan een verder leerproces zijn.

-

Kennis speelt in alle casussen een belangrijke rol, bijvoorbeeld voor het bereiken van volwaardige
participatie en publieke waarde. Dit is terug te zien in de casussen Groen in Eigen Beheer en de
Gebiedsvisie: de initiatiefnemers en participanten bezitten veel kennis over waar ze mee bezig zijn. Dit
helpt ze om volwaardige samenwerkingspartners te zijn. Bij de Woonvisie wordt nader onderzoek gedaan
om de ‘juiste’ kennis op peil te hebben.

•

Lessen in relatie tot publieke waarde
-

In de casus Woonvisie treffen we de grote rol van urgentie aan. Het is aan de gemeente om deze
urgentie wel of niet een plek te geven in het proces. De gemeente kan ervoor kiezen deze urgentie niet
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mee te nemen in het proces, maar dan is van belang dat de publieke waarde dermate groot is, dat het
niet meenemen van urgentie geoorloofd is of naderhand gelegitimeerd kan worden.
o

Wanneer urgentie niet meegenomen wordt in het proces, moet dat van te voren duidelijk gemaakt
worden.

o

In het uitvoeren van dit onderzoek wordt de volgende redeneerlijn geopperd: de gemeente weet dat
er een woonbehoefte is. Is het niet mogelijk, los van hoe de visie eruit komt te zien, om al wat te
gaan bouwen op basis van wat men zeker weet? Volgens een bepaalde zekerheidsmarge alvast aan
de slag gaan?

3.4 Lessen uit de leersessie
Uit de georganiseerde leersessie is gebleken dat er onder de medewerkers bij de gemeente kennis is over de
aandachtspunten en opgaven die Meierijstad heeft ten aanzien van participatie. Op basis van meerdere
gesprekken die tijdens de leersessie zijn gevoerd, in vijf groepen (die hebben gewerkt aan de vragen ‘wat heb je
nodig om (nog) beter participatief te kunnen werken’ en ‘wat doen we als gemeente Meierijstad over 3 jaar beter
of anders dan nu?) en plenair, worden onder meer de onderstaande aandachtspunten genoemd. De volgende
lessen zijn voornamelijk aanvullingen op het bovenstaande in §3.3 en gaan voornamelijk over sturing op de arena
en gerichtheid:
•

Duidelijkheid (aanscherpen arena) – aan de voorkant – over de rol van de gemeente, maar ook
duidelijkheid geven aan initiatiefnemers en participanten. Duidelijkheid aan de kant van de gemeente gaat
dan over de rol van gemeente, bijvoorbeeld in relatie tot verschillende treden op de participatieladder. Het
gaat ook over de verwachtingen die de gemeente van initiatiefnemers heeft en deze verwachting kenbaar
maken. Duidelijkheid geven aan participanten gaat over het voorgaande, maar ook over het geven van
vertrouwen en het vragen van commitment. Tot slot is het van belang aan te geven als iets niet kan – nee
zeggen of durven te stoppen. Duidelijkheid geven heeft meerdere raakvlakken met het hier gepresenteerde
bollenmodel: de rol die de gemeente inneemt heeft deels te maken met hoeveel beïnvloedingsruimte er is en
met wat voor soort arena er georganiseerd wordt.

•

Meerdere opmerkingen gaan over arenavorming: zo stelt men dat een bepaalde gestructureerde aanpak
goed zou zijn en (meer) tijd, financiële ruimte en verantwoordelijkheid voor medewerkers die bezig zijn met
participatie. Zorg ervoor dat in een participatieproces de juiste actoren aan tafel zitten (en bereid dit aan de
voorkant goed voor). Daarbij helpt het Meierijstad om ‘procesadviseurs’ in huis hebben die het proces en de
arena gepast kunnen vormgeven.

•

Bewustzijn van de eigen rol. Dit gaat over drie aspecten:
-

De rol van de gemeente is veranderd en daar moet Meierijstad zich bewust van zijn. In veel participatietrajecten is Meierijstad niet dé actor, maar slechts één van de participanten. Dat betekent dat de andere
actoren even belangrijk en misschien wel belangrijker dan de gemeente zijn.

-

Een ‘wij-gevoel’ in samenwerkingstrajecten: het is niet meer de gemeente versus initiatiefnemers of
dorpskernen versus de gemeente, maar samen oplossingen vinden.

-

De rol die medewerkers in de organisatie hebben: wat zijn de juiste vaardigheden die nodig zijn om als
gemeente gelijkwaardig samen te werken met initiatiefnemers uit de samenleving?

•

Een grotere gerichtheid op participatie is nodig:
-

Ten eerste bij de gemeente. Medewerkers geven aan dat een sterke gerichtheid op participatie in de
organisatie en bij medewerkers nodig is. Dit betekent écht durven loslaten als inwoners meedoen, veel
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‘buiten spelen’ als medewerkers, en participatie niet enkel als (instrumenteel) doel zien (bijvoorbeeld
‘even draagvlak halen’). Participatief werken moet de nieuwe standaard worden in Meierijstad.
Instrumenten, handreikingen en leidraden zullen hierbij helpen, maar het moet ook dé basishouding
worden.
-

Ten tweede door inwoners, zodat die graag samen met de gemeente aan maatschappelijke vraagstukken
gaan werken.
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4. Hoe wordt er geleerd?
We zien leren als gericht zijn op (a) een grotere overeenstemming over het vraagstuk/de casus en als gericht
zijn op (b) een grotere overeenstemming over hoe het proces/de processen moet lopen. In deze paragraaf
beschrijven we onze belangrijkste bevindingen over hoe geleerd wordt bij de gemeente Meierijstad.
Dit onderzoek is niet gericht op het formuleren van het zoveelste lijstje van ‘succes- en verbeterpunten’. De
bovenstaande beschrijving geeft ook aan hoe divers de projecten zijn vanuit participatief oogpunt. De casussen
laten wel zien dat binnen Meierijstad nog geen systematische reflectie plaatsvindt op die diversiteit en wat
wanneer wel of niet werkt (het formuleren van nieuwe woon- of gebiedsvisie is een heel ander verhaal dan
groenbeheer), maar dat deze reflectie wel hoog geprioriteerd op de agenda staat.
In dit hoofdstuk beschrijven we onze belangrijkste bevindingen over het omgaan met leren in Meierijstad,
gebaseerd op de drie casussen, de leersessie en nadere gesprekken. Op basis van onderstaand model (wordt in
bijlage 2 nader toegelicht) zijn drie aspecten van overwegend belang:
•

Ervaringsleren

•

Systematisch leren

•

Verankeren in de drie logica’s

Model 3. Leren
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Model 3 kan als volgt geïnterpreteerd worden:
Participatie (onderin het model) leidt binnen de context en cultuur van een organisatie in alle gevallen tot

•

lessen die individuen opdoen doordat ze betrokken zijn: ervaringsleren.
Deze lessen leiden in meer of mindere mate tot betere vaardigheden en handelingen bij participatief werken.

•

Waarden, kennis en perspectief helpen bij het ontwikkelen van deze vaardigheden; als een medewerker
bijvoorbeeld al veel weet van participatie zullen de lessen beter tot hun recht komen.
Andere, betere vaardigheden leiden (in een modelmatige, ideale situatie) tot aangescherpte

•

participatiekaders die beter aansluiten bij de ‘wereld van de participanten’.
Besluitvorming over deze kaders leidt dan tot verankering: de participatiekaders worden een wezenlijk

•

onderdeel van de organisatie. Bestuurders steunen de participatieve werkwijze en kaders en de ambtelijke
organisatie weet er goed mee om te gaan. Middelen, normenkaders en bijvoorbeeld prikkels helpen in meer
of mindere mate om de participatieve werkwijze en de kaders te verankeren in de organisatie.
De cyclus begint opnieuw: met nieuwe kaders én medewerkers die beter participatief kunnen werken, begint

•

een nieuw participatietraject wat beter verloopt.
Systematisch leren leidt er vanuit de verankering (bij bestuurders, de ambtelijke organisatie en professionals) toe
dat er wordt ingezet op leren van participatie. Er is aandacht voor de ontwikkeling van vaardigheden, op een
betere handelingsgerichtheid en op het verankeren van de lessen in de organisatie.
In dit onderzoek treffen we in grote mate aan dat de leercyclus stopt ergens tussen ‘vaardigheden en
handelingsgerichtheid’ en ‘participatiekaders.’ Een leerprogramma bijvoorbeeld is ingericht op bewust het
ervaringsleren ‘door te trekken’ naar kaders en verankering.

4.1 Vormen van leren
We constateren een intentie om te leren bij de gemeente Meierijstad. Het is terug te zien in de functies en het
programma dat gericht is op leren in de gemeente. Ook in enkele documenten treffen we de gerichtheid op leren
aan:
We durven te experimenteren; leren met oog voor de klant en voeren met passie, plezier en energie samen het werk
uit.3
De Meierijstad benadering zoals beschreven biedt houvast, richting en ook ruimte om te groeien, leren en
experimenten. Na start van de organisatie in 2017 wordt de beweging verder in gang worden gezet om het
zelforganiserend vermogen van de werkateliers en pop-ups te ontwikkelen.4

Deze intentie tot leren wordt bevestigd tijdens de leersessie van 22 februari 2019. Tijdens deze leersessie is
uitgesproken dat Meierijstad verder wil komen met leren op het gebied van participatie.

3
4

Werkgroep Besturings- en managementfilosofie en organisatie-inrichting., 2015, p. 3
Ibid., p. 10
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In Meierijstad treffen we een visie op leren aan. Dit wordt enerzijds gesteund en in de organisatie gebracht door
het bestuur en management, en anderzijds zit het leren in de organisatiecultuur, bijvoorbeeld door de aandacht
voor ‘rakelingen.’5
Daarmee is nog niet onmiddellijk sprake van systematisch leren van participatie. In de volgende tabel staan de
vormen van leren die we aanhouden (zie bijlage 2, sectie 6, voor meer over leren) in dit onderzoek en aantreffen
in de casuïstiek van Meierijstad.

Groen in Eigen Beheer

Woonvisie

Gebiedsvisie

Individueel ervaringsleren

Aangetroffen

Aangetroffen

Aangetroffen

Collectief ervaringsleren

Aangetroffen

Aangetroffen

Niet aangetroffen*

Individueel systematisch
leren

Niet aangetroffen

Aangetroffen

Niet aangetroffen

Collectief systematisch
leren

Soort van aangetroffen

Niet

Niet aangetroffen*

* Maar de evaluatie moet nog plaatsvinden, dat kan collectief ervaringsleren worden of collectief systematisch
leren.

4.1.1 Toelichting op en uitwerking van de tabel
1.

Individueel ervaringsleren is leren waarin de individuen in hun praktijk zelf lessen trekken. Betrokkenen bij
trajecten leren door hun betrokkenheid tal van lessen. Individueel ervaringsleren is veruit de meest
voorkomende vorm van leren die we in dit onderzoek aantreffen: er wordt bijna altijd wel wat geleerd door
iemand in een participatietraject. De vraag is wanneer de ervaringen geleerd worden. We maken onderscheid
tussen twee hoofdcategorieën:
a.

Bij het nadenken over en de voorbereiding van het proces. Dit zien we terug in de casuïstiek van
Meierijstad. Bij de Woonvisie is vooraf bewust nagedacht over het verloop van het proces en bij Groen in
Eigen Beheer is er veel ‘voorbereidend’ werk gedaan, in het bijzonder door de buurtadviseur. Dergelijke
voorbereidingen en reflecties leiden tot individuele lessen. Hiermee sluit het ervaringsleren bij de
voorbereiding van het proces ook goed aan bij de startnotitie en het startgesprek dat in Meierijstad bij
participatietrajecten gaat plaatsvinden. Deze gesprekken zullen tot individueel ervaringsleren leiden.

b.

Bij indringende ervaringen zoals:
o

Confrontaties. In de casus Woonvisie bleek er best wat wantrouwen te zijn van de dorpskernen naar
de gemeente. Er is uiteindelijk wel de keuze gemaakt om een pilot te starten, mede met het doel
meer vertrouwen te krijgen.

o

Succes. Groen in Eigen Beheer heeft tot meerdere successen geleid en dit zorgt voor leerervaringen
bij bijvoorbeeld de buurtadviseur, maar ook bij individuele leden van de Corneliusstichting.

Tijdens de leersessie wordt het maken van rakelingen en het collectief leren van rakelingen ook meerdere malen als suggestie
gegeven om meer te leren in Meierijstad.
5
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o

Drempels. In de casus Groen in Eigen Beheer is te zien dat er aan de start best wat drempels waren
om tot zelfbeheer te komen. De buurtadviseur moest binnen de organisatie heel wat drempels
trotseren, wat tot vele individuele lessen heeft geleid.

2.

Collectief ervaringsleren. Evaluaties met meerdere actoren zijn vormen van collectief ervaringsleren, tijdens
een evaluatie worden de ervaringen gedeeld en opgetekend. In het traject van de casus Groen in Eigen
Beheer hebben meerdere evaluaties plaatsgevonden. Eveneens zijn er momenten georganiseerd waar de
Corneliusstichting werd uitgenodigd op het gemeentehuis om aan ambtenaren en bestuurders te vertellen
wat ze doen. Recentelijk is de gemeenteraad langs verschillende initiatieven geweest, ook in Boerdonk.
Dergelijke sessies, meer of minder formeel georganiseerd, zorgen voor ervaringsleren als collectief. Zeker
wanneer er door interactie achteraf – na het bezoeken van een initiatief en door naar de volgende
bestemming – gesproken en gereflecteerd wordt op wat er is gezien.

3.

Individueel systematisch leren is iets wat we weinig aantreffen; zowel in het onderzoek in het algemeen als
bij Meierijstad.
a.

Voorbeelden van gevallen waar systematisch geleerd wordt op individueel niveau zijn medewerkers die
voor zichzelf bijhouden – op een structurele basis, bijvoorbeeld door lessen op te tekenen – waar ze mee
bezig zijn en daarop reflecteren. Of medewerkers die aan intervisie doen of op cursus gaan om met de
lessen aan de slag te gaan.

b.

We treffen in Meierijstad één geval aan waar een medewerker gevraagd wordt andere trajecten te
organiseren op gelijksoortige wijze als het participatietraject waar hij/zij eerder bij betrokken was. In dit
geval werd een medewerker van de Woonvisie gevraagd een ander traject op dezelfde wijze als de
Woonvisie te organiseren. Op deze manier worden de leerervaringen overgenomen door inzet van die
medewerker. Dit is een systematische manier van ervaringen omzetten in anders handelen, maar het is
sterk gestoeld op het betrokken individu (die soms zelf niet bezig is met reflecteren op de lessen).

4.

Collectief systematisch leren zien we weinig in dit onderzoek. Omdat Groen in Eigen Beheer een
langlopende casus is, hebben er meerdere evaluaties plaatsgevonden. Bij herhaaldelijke evaluaties –
afhankelijk van hoe ze worden geëvalueerd – kan er sprake zijn van systematisch leren. Het structureren van
evaluaties, door het gebruiken van een bepaalde methodiek, helpt de stap van collectief ervaringsleren naar
collectief systematisch leren te maken.

In conclusie is Meierijstad ten eerste leergericht; er vinden uitwisselingen plaats en er zijn interne functies die het
leren verder brengen. We treffen in de huidige situatie weinig vormen van systematisch leren aan, met
uitzondering van één casus. Ook op basis van andere gesprekken die voor dit onderzoek zijn gevoerd en de
leersessie lijkt het systematisch collectief leren in Meierijstad nog nauwelijks voor te komen. De centrale opgave
van participatie is het samenbrengen van de verschillende logica’s (zie §2.1). Om dit voor elkaar te krijgen, is een
gezamenlijk beeld over participatie (en alles wat daarbij hoort) nodig: systematisch leren helpt bij het opbouwen
van gezamenlijke beelden. Het leren omgaan met beïnvloedingsruimte (zie §3.3) vereist ook enige vorm van
systematisch leren, om goed grip te krijgen op wat de optimale ruimte is bij een grote variatie aan vraagstukken.
Ten tweede is er een rijke basis om het leren verder brengen, door het vele ervaringsleren dat er in Meierijstad
plaatsvindt. Een dergelijk rijke basis is van belang voor het komen tot systematisch individueel en collectief leren.
Door de cultuur van maatwerk en ruimte voor rakelingen ontstaan veel individuele lessen, daarom hebben we
zoveel ervaringsleren aangetroffen. Tegelijkertijd leidt een algemene maatwerkhouding mogelijk tot weinig
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systematisch leren. Bij de ontwikkeling van meer systematisch leren zal rekening moeten worden gehouden met
deze situatie in en houding van Meierijstad (zie §5).
Ten derde zien we initiatieven die Meierijstad op korte termijn verder kunnen brengen qua leren: bijvoorbeeld de
ambitie van Meierijstad om met de gemeenteraad startgesprekken te voeren bij ‘grotere’ participatietrajecten.
Deze gesprekken bieden een goed aanknopingspunt om systematisch te leren (bijvoorbeeld aan de hand van het
format voor de gesprekken).

4.2 Verankering in de drie logica’s
4.2.1 Bestuurlijk en ambtelijk
Het verankeren van leren in de drie logica’s gaat onder andere om de cultuur en het gedrag dat er ambtelijk en
bestuurlijk is en hoe zich dat ontwikkelt en hoe daar sturing op plaatsvindt. We treffen een leercultuur aan (zie de
bovenstaande resultaten) onder de medewerkers en bestuur.
Een verdere afstemming van de ambtelijke en bestuurlijke logica’s wordt mogelijk gemaakt door het leren met
elkaar, wat weer mogelijk wordt gemaakt door de startnotitie en het startgesprek wat ambtenaren voeren met de
raad. Daarbij is het raadzaam om ook ná een traject met elkaar in gesprek te gaan, vervolgens is de vraag: hoe
zorgt de gemeente dat de uitkomst van deze gesprekken, de lessen, verankerd wordt in toekomstige processen?

4.2.2 Het leren verder verankeren in de logica’s
Uit de gesprekken die gevoerd zijn voor de casus Woonvisie blijkt dat er in Meierijstad een structuurontwerp voor
participatie en leren is. Een dergelijk ontwerp verankert en faciliteert het (systematisch collectief) leren. Dergelijke
instrumenten zijn nodig om te zorgen dat een lerende houding en het daadwerkelijk leren verankeren in
Meierijstad. De voorbeelden van functies en een programma waar het leren een onderdeel van is, zijn ook vormen
waarbij het leren verankert in de organisatie.

4.3 Vooruit en achteruit leren: maatschappelijke logica en leren
In de casussen zien we zowel voorbeelden van vooruit als achteruit leren. Vooruit leren zien we als het bereiken
van meer overeenstemming over het vraagstuk, over de oplossing en hoe men tot die oplossing komt. Vooruit
leren zorgt dus voor meer gezamenlijkheid tussen de actoren en is wat ons betreft het uiteindelijk doel van
participatief werken. Achteruit leren zien we als het uit elkaar groeien van de overeenstemming over het
vraagstuk, de oplossing en het proces. Onderlinge relaties verharden dan ook vaak. Bij achteruit leren hoort ook
het aansterken van negatief ingestoken beelden over elkaar.
In de casus Groen in Eigen Beheer zien we vooruit leren. Juist omdat de toenmalige gemeente en medewerkers
nog niet gericht waren op participatie, was het een uitdaging om de ambities gerealiseerd te krijgen. Door veel
individuele inzet van betrokken individuen in deze casus is het gelukt. We zien in deze casus groeiende
overeenstemming over het vraagstuk: het groenbeheer liet inderdaad te wensen over, het is misschien wel een
interessant idee om als pilot het groenbeheer door bewoners te laten doen en tot slot, het groenbeheer is
inderdaad beter wanneer bewoners dat zelf doen. Ook zien we in toenemende mate waardering voor de
gemeente vanuit de Corneliusstichting, al blijven er altijd verbeterpunten over. Binnen de gemeente is veel
waardering voor alle activiteiten die de stichting organiseert en is er vertrouwen in het kunnen van de
initiatiefnemers.
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In de casus Woonvisie treffen we lichte vormen van achteruit leren aan. Uit de interviews blijkt dat er al wat
wantrouwen in de gemeente was vanuit de dorpskernen. Enerzijds wordt er gesproken over hoe de ingezette pilot
voor groeiend vertrouwen zorgde, anderzijds wordt er gesproken over toenemend wantrouwen omdat de
urgentie van de dorpskernen niet adequaat geadresseerd wordt. Ook uit de nieuwberichten na het onderzoek, ten
tijde van de leersessie, blijkt dat er wederom (of aangesterkt) conflictueuze beelden over de gemeente zijn.
Tegelijkertijd moet er gesteld worden dat er een groot aantal actoren in het proces van de Woonvisie is geweest
voor wie de problematiek van de dorpskernen niet van belang is. Binnen het onderzoek zijn die niet gesproken, en
de kans bestaat dat er vooruit is geleerd met deze actoren. Daarom stellen we dat we lichte vormen van achteruit
leren constateren in deze casus.
In de casus Gebiedsvisie is het onzeker of er uiteindelijk vooruit of achteruit geleerd gaat worden, maar we geven
het proces graag het voordeel van de twijfel. Lukt het de gemeente bijvoorbeeld om de initiatiefnemers mee te
nemen met de problematiek die de raad ziet? Lukt het om consensus over het (komende) proces te krijgen:
wanneer zien gemeente en initiatiefnemers elkaar en hoe rigoureus kunnen de interventies zijn om tot een
gepaste oplossing te komen (misschien wel een bijsturende interventie vanuit de gemeente)?
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5. Door met leren
Bij Meierijstad treffen we zoals gezegd rijkdom in de verschillende vormen van leren aan en constateren we een
sterke wil tot leren. Om verder te komen met leren, adviseren we de gemeente Meierijstad de volgende stappen.
We maken bij deze adviezen verbindingen tussen de lessen over participatie en de vormen van leren.

5.1 Wat te leren
1.

Wat betreft arenavorming; Meierijstad is daar goed in. Maar uit de leersessie blijkt onder andere dat men
zelf ziet dat de eigen rol scherper gedefinieerd kan worden, dat er meer duidelijkheid kan komen richting
inwoners, en dat er in de gemeente goed nagedacht moet worden over de beschikbare instrumenten voor de
arena (geld, tijd, methoden).

2.

Spelen met de beïnvloedingsruimte. We zien verschillende hoeveelheden beïnvloedingsruimte, maar voor
kundig participatie organiseren, is spelen met de beïnvloedingsruimte (en dus ook arena), een inhoudelijk
goede oefening:
a.

Zou Meierijstad goed kunnen, omdat we zien dat de gemeente goed is in het wisselen van en
interveniëren op de arena.

b.

Het spelen met de beïnvloedingsruimte is van belang in het goed omgaan met urgentie (kan een
gemeente meer ruimte bieden om de urgentie te verzachten/verslappen?).

c.

Ook is het spelen met de beïnvloedingsruimte een interessante oefening voor de raad i.c.m. de
startnotities en de startgesprekken.

3.

Komen tot meer publieke waarde: dit betekent ten eerste intern reflecteren op de publieke waarde: welke
lopende projecten hebben tot publieke waarde geleid?
a.

Meierijstad geeft aan dat er nog ca. 180 andere groenprojecten lopen, die allemaal min of meer op
elkaar lijken. De casus Groen in Eigen Beheer dient door haar lange doorlooptijd en vele lessen als een
goede leercasus voor de andere projecten. In lijn met het maatwerk dat Meierijstad doorgaans biedt,
blijven de vragen: wat is precies het vraagstuk, hoeveel ruimte willen we geven (gaat het enkel om
snoeien, of zoals de casus Groen in Eigen beheer laat zien, ook om andere activiteiten) en wat voor
afspraken maken we tussen gemeente en vrijwilligers? De lessen uit de casus Groen in Eigen Beheer
lenen zich ideaal om (kleine, gerichte) aanpassingen te doen in andere groenprojecten om tot meer
publieke waarde te komen.

4.

Gerichtheid en kennis op participatie: het is nog niet de onomstreden cultuur binnen Meierijstad om
participatief te werken. Maar we zien gerichtheid van burgers als uitgangspunt, als een sterke basis in het
handelen van Meierijstad. Dit betekent wederom een sterke basis om gerichtheid op participatie en kennis
van participatieprocessen verder te systematiseren.

5.2 Hoe te leren: een licht leerprogramma
Er is een leercultuur in Meierijstad en net als bij participatie gebeurt het leren veel vanuit het ‘doen’ en vanuit de
praktijk. Ook hier zien we de maatwerkhouding van Meierijstad terug. Hoe kan het verder brengen van leren goed
aansluiten op deze huidige situatie, een situatie waarin veel ervaringsleren plaatsvindt, maar minder systematisch
leren? We zoeken een combinatie die aansluit op de vruchtbare basis van het vele ervaringsleren en
systematiseren van leren zonder het veel dicht te timmeren. We adviseren het volgende.
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Maak een heel licht leerprogramma, aangestuurd door de functionaris op participatie, met bijvoorbeeld de
volgende elementen:
1.

Structureer een experiment als zodanig. We geven hier een voorbeeld hoe Meierijstad kan leren van de
Gebiedsvisie. Maar in bredere zin gaat het ook om hoe pilots en experimenten benaderd worden door de
gemeente. Er is bewust ruimte gecreëerd voor de initiatiefnemers om ‘hun gang te gaan’ en van dit
experiment te leren. Maar wat wil Meierijstad leren? Is elke les genoeg en is het een goede les?
a.

De gemeente Meierijstad heeft al meerdere leerambities in brede zin: bijvoorbeeld welke thematiek wel
of niet geschikt is voor participatie. Is de casus Gebiedsvisie voor een deel bepalend of zelforganisatie en
visievorming een ‘geschikte’ synergie is?

b.

Ook de raad gaf aan dat ze enkele (kritische) vragen hadden ten aanzien van de gebiedsvisie, lukt het om
die vragen middels het experiment te beantwoorden of te adresseren?

c.

Houd bij wat er gebeurt. Er is veel ruimte geboden, maar om te leren en experimenteren is het van
belang om te zien en te begrijpen wat er gebeurt. Met name en in de eerste plaats voor toekomstige
(visievormings)processen is het nuttig om terug te kijken naar experimentele casussen zoals de
Gebiedsvisie. In de tweede plaats is de vraag bij experimenten: willen we dit verbreden naar andere
domeinen en/of verankeren in de dagelijkse praktijk van Meierijstad? Ook hiervoor is het van belang om
iets op te tekenen over wat er in de casus Gebiedsvisie gebeurt.

2.

Het meer systematisch organiseren van leerervaringen. Bijvoorbeeld op basis van het startgesprek en de
startnotitie:
a.

Of ervaringen met conflicten, successen en drempels (zie §4.1).

b.

Collectief een participatief traject evalueren.

c.

Het systematiseren kan ook gaan over inhoudelijke of procesmatige verbeteringen: het verbreden van
de getrokken lessen en leervormen. Uit de aanvullende documenten die in het kader van dit onderzoek
zijn ingezien, blijken er uitgebreide formats voor evaluaties te zijn en deze evaluaties volgens de formats
meerjarig gepland te zijn. Herhaaldelijk evalueren is een goede grond voor systematisch leren, onder de
voorwaarde dat:
- de resultaten van de evaluatie als les het handelen beïnvloeden
- de resultaten van de evaluatie als les voor andere (gelijksoortige) trajecten gaat gelden.

3.

Gerichte leeropgaven formuleren. Bij gerichte leeropgaven is het goed te kijken naar ‘wat er beter kan in de
organisatie’ en hoe de gemeente op die verbeterpunten wil leren. Het ligt voor de hand aan te sluiten bij de
hiervoor geformuleerde lessen van ‘wat te leren’. Enkele voorbeelden:
a.

In de startgesprekken die in Meierijstad plaatsvinden, zou gekozen kunnen worden extra aandacht te
besteden aan de omgang door de gemeente met urgentie in vraagstukken.

b.

Hoe gaat de gemeente spelen met beïnvloedingsruimte?

c.

Hoe en welke participatieve processen leiden tot publieke waarde?

d.

Etc.
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5.3 Verankeringen van leren
Op een aantal manieren wordt het leren van participeren in Meierijstad verankerd: bijvoorbeeld door bepaalde
functies, door het startgesprek met de raad en de startnotie. Gezien de huidige leercultuur stellen we een niet te
strakke structurering voor, maar een moment – bijvoorbeeld een (half)jaarlijks participatiefeestje zou onzes inziens
passen bij een organisatie zoals Meierijstad – waar de balans opgemaakt wordt over de verankering van het leren:
is er vooruitgang geboekt op participeren en leren, wat vinden de mensen in de functies, hoe staat het met wat
Meierijstad wil qua leren, en hoe bevalt de dynamiek van startgesprek en startnotitie? Het gaat op deze
momenten om het bundelen van de lessen en het richten van verdere verankering van het participeren en leren.
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6. Empirische bijlage 1: casusresultaten gemeente Meierijstad
6.1 De onderzoekslens
Om de casussen inzichtelijk te maken, op een gelijke manier te behandelen en te vergelijken, houden we de
volgende manier van rapporteren aan: een analyse aan de hand van ons model, in het bijzonder langs de
operationalisatie van de input en de output. We kijken naar de casussen door deze specifieke bril (zie §7.1 voor
een nadere onderbouwing). Deze keuze zorgt er vanzelfsprekend voor dat we bepaalde data niet rapporteren en
weergegeven. In het vervolg van dit rapport zetten we per casus de door ons bestudeerde kenmerken op een rij.
Per casus hebben we in Meierijstad drie gesprekken gevoerd – soms met meerdere respondenten in één gesprek
– en een dergelijke sample zorgt er altijd voor dat er andere verhalen per casus zijn, naast het verhaal dat wij
opschrijven. Bijvoorbeeld in de casus Woonvisie zijn tientallen verschillende actoren, die het allemaal anders
hebben beleefd. Door onze selectie van drie zullen er elementen in het verhaal ontbreken. Bij de gesprekken
kiezen we altijd verschillende typen actoren (dus niet drie mensen van de gemeente) om zo betrouwbaar mogelijk
een beeld van de casus op te bouwen.

6.2 Casus 1: Groen in Eigen Beheer in Boerdonk
De casus Groen in Eigen Beheer is een relatief gestructureerd vraagstuk wat begint bij de constatering van de
dorpsraad in Boerdonk dat ‘de omgeving geen visitekaartje was’. Het groen werd beheerd door een
uitvoeringsorganisatie die circa 8 keer per jaar langskwamen. De leden van dorpsraad hebben twee stichtingen
opgezet: ‘Zorg om het dorp’ en de ‘Corneliusstichting’, de laatste doet nu het onderhoud van groen in Boerdonk.
De leden van de Corneliusstichting zijn naar de gemeente toegestapt
naar aanleiding van de onvrede over het toenmalige groenonderhoud.
Het vraagstuk is in grote mate gestructureerd: er is duidelijkheid over
wat er moet gebeuren en hoe urgent dit is. Omdat deze casus al een
tijd speelt (begonnen in 2010 - 2011) was de casus ten dele
ongestructureerd op waarden en belangen. De gemeente Veghel was
nog niet veel bezig met participatie en de visie was doorgaans dat de
gemeente ‘het beter kon’ dan inwoners.

6.2.1 Over de inputvariabelen
De gerichtheid in deze casus is in eerste instantie verdeeld: de
participanten van de Corneliusstichting waren gericht op zelf het groen
beheren. De gemeente was in die tijd minder gericht op participatie en
taken overlaten aan inwoners. Een tekenend citaat om te beschrijven
wat er nodig was, is het “klunen over de bureaus” wat de door
‘wijkbeheerder’ (nu buurtadviseur) is gedaan om de participanten van de Corneliusstichting te kunnen helpen.
Enerzijds is er dus gerichtheid op participatie door de betreffende buurtadviseur, maar er werd ook duidelijk
weerstand, angst en onbegrip in de organisatie ervaren om inwoners zelf taken te laten uitvoeren. Het overlaten
van taken aan inwoners heeft direct effect op banen in het groenbeheer en roept ook vragen op over de kwaliteit
en controle van het groen.
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De Corneliusstichting heeft een coalitie gezocht met de gemeente. De vraag of de participanten zelf beheer en
onderhoud op zich konden nemen kwam terecht bij de buurtadviseur. De buurtadviseur heeft vervolgens van zijn
leidinggevende alle ruimte gekregen om samen te werken met de leden van de Corneliusstichting.
Kennis lag verdeeld in deze casus. Bij de gemeente was enerzijds nog niet veel kennis over participatie, dus het
feit dat er speelruimte werd gecreëerd voor Groen in Eigen Beheer was op zichzelf een pilot (en één die voor meer
kennis heeft gezorgd, zo is gebleken). Anderzijds was er ook een kenniskloof over wat er allemaal nodig is voor
gedegen groenbeheer wanneer vrijwilligers van een stichting dit overnemen. De vrijwilligersverzekering die nodig
is, loopt via de gemeente, maar andere zaken moesten de participanten van de Corneliusstichting zelf uitzoeken:
bijvoorbeeld waar moet je op letten of waar haal je materiaal vandaan?
De arena speelt in deze casus een belangrijke rol. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt, zo is er bijvoorbeeld een
samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin de bijdrage van de gemeente en het beheerde gebied vastgelegd
zijn. Bij participatie is het van belang dat de arena ook meebeweegt wanneer dat nodig is. In deze casus blijkt dit
te zijn gebeurd middels een herijking. Met de herijking is opnieuw gekeken naar de afspraken over het
beheergebied en zijn nieuwe prijsafspraken gemaakt. Middelen worden ingezet door gemeente, bijvoorbeeld de
financiële bijdrage. De Corneliusstichting zet mensen in. Ook zorgt de Corneliusstichting voor aanvullende
financiële en niet-financiële middelen die nodig zijn. Voorbeelden zijn sponsoring van externe partijen of het
maken van afspraken met dierenartsen en voor dierenvoer (voor het dierenverblijf dat de Corneliusstichting óók
op poten heeft gezet). De machtsverhoudingen zijn duidelijk en hier is ook geen conflict over. Bij aanvang van
deze casus was ‘vraag van machtsverhouding’ wel belangrijk: hoe maak je afspraken met elkaar die fair zijn voor
participanten maar die je als gemeente wel het idee geven dat het groen ‘degelijk’ beheerd gaat worden. Dit is op
een bevredigende manier gelukt middels de samenwerkingsovereenkomst met duidelijke en toegankelijke
(spel)regels. De vorm van participatie is samen doen maar het was maatwerk om de vorm tot in details goed
georganiseerd te krijgen voor alle betrokken actoren.

6.2.2 Over troughput
In het proces van Groen in Eigen beheer zijn tal van stappen gezet, de casus speelt immers al bijna 10 jaar. Drie
belangrijke stappen lichten we in het bijzonder uit:
•

De toch wel unieke keuze – gegeven de situatie van toen – om de ruimte te geven aan de buurtadviseur om
de wens van participanten van de Corneliusstichting naar behoorlijkheid te vervullen. Het college was
toentertijd blij dat er een initiatief uit de samenleving was, maar medewerkers bij groen of van toezicht waren
minder enthousiast. Uiteindelijk heeft de buurtadviseur mandaat én carte blanche gekregen van zijn
leidinggevende om ‘het voor elkaar te krijgen.’

•

De herijking heeft gezorgd voor een aanpassing van de huidige arena. Een dergelijk moment als interventie is
van groot belang om opnieuw de balans op te maken: wat is nodig en wat zijn de wensen? Maar ook een
moment om opnieuw te kijken naar input en welke arena hierbij past om tot ‘vooruit participeren’ te komen.
Uit de gesprekken blijkt dat met de herijking de betrokken medewerkers van de gemeente hun best hebben
gedaan om, binnen de ambtelijke logica, het hoogst haalbare voor de inwoners te realiseren (het volgen van
de maatschappelijke logica).

•

De rol van de buurtadviseur als vast aanspreekpunt. Dit blijkt sterk uit de gesprekken die voor dit onderzoek
zijn gevoerd en deze ‘processleutel’ wordt ook onderstreept tijdens de leersessie. Het hebben van een vast
aanspreekpunt stelt de gemeente in staat om via de buurtadviseur een vertrouwensband op te bouwen met
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de participanten. Ook de participanten spreken hun grote bewondering uit voor de behulpzaamheid van de
buurtadviseur: “we zijn zuinig op zulke mensen.”

6.2.3 Over publieke waarde
Uiteindelijk is er een concreet resultaat: het groen wordt beheerd met hoge kwaliteit en met
grote tevredenheid van participanten en dorpsbewoners. Ook zijn er tal van concrete
neveneffecten: de Corneliusstichting heeft o.a. een dierverblijf georganiseerd, een schaatsbaan
met koek en zopie verwezenlijkt en tal van andere activiteiten voor het dorp gerealiseerd.
Er is steun voor proces en voor de uitkomst, blijkt uit de interviews. Inwoners en de gemeente
zijn tevreden over hoe het nu gaat. De participanten van de Corneliusstichting zijn ondanks
enkele opmerkingen (gebaseerd op wat er in het verleden is gebeurd) erg tevreden met de
gemeente en in het bijzonder met hoe sommige medewerkers hen hebben geholpen tot
zelforganisatie te komen.
In deze casus is er een toegenomen gerichtheid op participatie. Toen deze casus begon was
de gemeente (toen Veghel, nu Meierijstad) een stuk minder gericht op participatie. Nu is deze
gerichtheid substantieel anders, zo blijkt ook uit dit onderzoek. De casus Groen in Eigen
Beheer gaat gepaard met positieve (leer)ervaringen. Zo hebben de participanten van de Corneliusstichting
meerdere malen hun initiatief, activiteiten en ervaringen gedeeld met de gemeente, soms in de vorm van een
minicollege aan het bestuur. Ook blijkt uit het onderzoek dat Groen in Eigen Beheer één van de oorzaken is
geweest voor de functie buurtadviseur. Men wilde die functie graag behouden in Meierijstad, mede door het
succes in Boerdonk. Ook is deze casus een voorbeeld voor gelijksoortige initiatieven in andere kernen, al is de
gemeente zich ervan bewust dat elke situatie een andere aanpak vraagt. Onderstaand staat de tijdlijn van de casus
op hoofdlijnen weergegeven, zoals gepresenteerd in de leersessie van 22 februari.

Model 4. Tijdlijn Groen in Eigen Beheer
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6.3 Casus 2: De Woonvisie
De casus Woonvisie is een deels ongestructureerd vraagstuk. Het is qua kennis en gerichtheid duidelijk waar het
om gaat (woningbouw) en waarom het proces op de gekozen manier is vormgegeven. Bij het tot stand komen
van de visie zijn tal van actoren betrokken geweest: woningbouwcorporaties, makelaars, welzijnsinstellingen,
woningzoekenden. Ieder met een verschillend belang bij het thema wonen. Tijd, urgentie en belangen spelen een
grote rol voor de betrokken dorpsraden: sommige willen graag dat er snel gebouwd wordt om te zorgen dat de
leefbaarheid in de kernen op peil blijft. Het proces is grotendeels gestructureerd vormgegeven (zoals zal blijken
onderstaand bij het kopje: ‘over throughput’ Uiteindelijk is er een Woonvisie gekomen en vastgesteld door de
raad. Er blijven wel vragen over, voornamelijk bij dorps- en wijkraden wat en wanneer er concreet gebouwd gaat
worden.

6.3.1 Over de inputvariabelen
De gerichtheid in de casus Woonvisie is meervoudig van aard. De gemeente stelt de volgende ambitie in het
Startdocument Woonvisie Meierijstad die de gerichtheid van de gemeente goed illustreert:
De gemeente Meierijstad wil een breed gedragen, vernieuwende en ambitieuze woonvisie opstellen. In dat proces
wil zij graag alle partijen (inwoners, belangengroeperingen, marktpartijen) proactief betrekken om burgers en
bedrijven te betrekken bij de woon- en leefomgeving. De basis is gezond vertrouwen in burgers en partners. Dit
leidt daarmee tegelijk tot een optimaal draagvlak voor een visie die toekomstbestendig is en waar betrokkenen aan
de uitvoering daarvan hun bijdrage willen leveren.6

De gerichtheid van andere actoren is mogelijk anders. Er zijn veel verschillende actoren betrokken geweest met
allen andere belangen. We weten binnen de scope van dit onderzoek niet of alle actoren gericht waren op het
komen tot een gedragen Woonvisie of gericht waren op het ‘verzilveren van zijn/haar eigen belang.’ In de
dorpskernen van Meierijstad speelde het vraagstuk van wonen – meer specifiek: wanneer gaat er wat gebouwd
worden – al langer en zij hadden dus een specifiek belang in deze casus: zorgen dat aan hun behoefte zou
worden voldaan. Uit de gesprekken, maar ook in een later stadium van het onderzoek, blijkt dat de dorpskernen
sterk gericht zijn op belangen (waaronder zorgen over leefbaarheid) die ze hebben.
De gemeente heeft in het komen tot een Woonvisie uitgebreid aan coalitievorming gedaan. In eerste instantie is
door de projectgroep, met medewerkers van de gemeente én externen zoals woningcorporaties en makelaars,
intern betrokkenheid van de raad gezocht door ze aan het begin van het proces actief te betrekken (en later nog
een keer). Daarnaast is, om tot een gedragen Woonvisie te komen, betrokkenheid en input van relevante
(maatschappelijke) actoren gezocht.

6

Projectgroep Woonvisie, 2017, p. 5
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Kennis lijkt niet de grootste rol te spelen in deze casus. Er is geen
sprake van een groot gebrek aan kennis. De gemeente heeft in de
startnotitie veel gebruik gemaakt van beschikbare gegevens en de
rationale in het proces was ook niet om kennis van buiten op te halen,
maar om invloed te geven, betrokkenheid te genereren en zo tot
gedragen beleid te komen. Uiteindelijk roept dit wel de vraag op hoe de
input van participanten in verhouding staat tot ‘de gegevens’ die de
gemeente zelf al heeft geselecteerd. Dit is uiteindelijk een vraagstuk
binnen het proces:
• In hoeverre bepaalt een gemeente de invulling door bijvoorbeeld
startnotities of vooronderzoek?
• In hoeverre bepalen participanten de invulling door bijvoorbeeld
heel expliciet in te zetten op hun belangen of door het
overstemmen van anderen?
De arena – het speelveld van participatie – is strak georganiseerd om het vraagstuk – komen tot een Woonvisie –
op te lossen. De middelen in deze casus zijn indirect. De visie gaat namelijk uiteindelijk om waar en wanneer er
gebouwd gaat worden: het gaat om een investering in gebieden door middel van de woonprogrammering. Het
gaat om wat er gebouwd wordt, voor wie, op welke plek en wanneer dat bouwen plaats gaat vinden. De
machtsverhoudingen zijn niet altijd even duidelijk in deze casus. Zo is bijvoorbeeld de vraag geweest wat de rol
van de provincie is ten aanzien van wonen in Meierijstad. De provincie stelt bepaalde prognoses vast, maar hoe
verhouden die zich tot de Woonvisie? Deze vragen over machtsverhoudingen hebben uiteindelijk het komen tot
een visie niet substantieel in de weg gestaan. De vorm van participatie was vanaf begin af aan duidelijk: het is
een participatieproces waarbij relevante actoren invloed krijgen op de visie, betrokkenheid wordt gegenereerd om
tot een gedragen Woonvisie te komen.

6.3.2 Over throughput
In het proces om tot een Woonvisie voor Meierijstad te komen, zijn meerdere stappen gezet. Uit de gesprekken is
gebleken dat er is gevraagd aan de projectleider om bewust het participatieproces vorm te geven. We zien in de
casus ook een zorgvuldig georganiseerd proces:
•

Er is projectgroep gevormd en deze heeft een plan van aanpak opgesteld wat in eerste instantie is besproken
met college. Vervolgens is de projectgroep ook langs de raad gegaan om het proces uit te leggen.
Uiteindelijk moet de raad gaan over het vaststellen van de visie (machtsverhouding) en werd het dus
belangrijk geacht de raad van meet af aan te informeren en bekend te maken met het proces; hiermee is ook
aan verwachtingsmanagement gedaan intern binnen de gemeente ten aanzien van gemeente.

•

De projectgroep stelt zelf een startnotitie op met de relevante statistische gegevens en benoemt belangrijke
thema’s die spelen en welke kaders (op Europees, landelijk en provinciaal niveau) ertoe doen.

•

Vervolgens wordt een startconferentie georganiseerd voor alle relevante actoren; op deze startconferentie
ging men per thema (5 thema’s in totaal) in groepen uiteen.

•

De gesprekken in groepen hebben geleid tot een aantal onderzoeksvragen die vervolgens ook zijn
onderzocht met betrokkenheid van de participanten.
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Er is een klankbordgroep in het leven geroepen om extra betrokkenheid te creëren, met deze klankbordgroep
zijn tussentijdse terugkoppelingen gedaan over de voortgang van de onderzoeken, soms in sessies, soms
schriftelijk.

•

Uiteindelijk is een concept-Woonvisie opgesteld en eerst besproken met de klankbordgroep, uit deze
bespreking bleek dat er veel steun te zijn voor het concept.

•

Er is later in het proces nog een bijeenkomst met de raad geweest om de resultaten van het onderzoek en
het gedane werk voor de concept-Woonvisie terug te koppelen. Met de raad zijn ook weer de 5 thema’s
behandeld. Het resultaat van deze terugkoppeling was dat de ideeën en overtuigingen van de raad relatief
goed overeenkwamen met de resultaten van het onderzoek en concept-Woonvisie zoals die op dat moment
was.

Bovenstaande bullets zijn een greep uit de loop van het proces. Opvallend is de keuze om de raad nog een keer te
betrekken naar aanleiding van de eerste bijeenkomst met de raad. Deze eerste bijeenkomst kan gezien worden als
een interventie (zie bijlage 8.1, model 6) waarbij het resultaat van de interventie een bepaalde houding of reactie
van de raad was. De houding of reactie heeft op zijn beurt weer geleid tot een latere interventie waar de raad
invloed heeft uitgeoefend op de visie. Op basis van de gesprekken blijkt dat de ideeën van raad overeenkwamen
met het resultaat van het participatieproces. Volgens de modellen die we hier gebruiken, hebben deze
interventies het vraagstuk meer gestructureerd gemaakt. De waarden en belangen van de raad ten aanzien van
participatie en wonen werden op een actieve manier meegenomen in het proces.

6.3.3 Over publieke waarde
Er is in de casus Woonvisie sprake van een concreet resultaat, er is namelijk een Woonvisie.
Deze Woonvisie is participatief tot stand gekomen en is daarmee ook het resultaat wat de
gemeente voor ogen had. Uit de gesprekken blijkt dat de Woonvisie als resultaat wat
abstracter en algemener is dan werd gehoopt. Dit niveau van abstractie is een manier om
meer draagvlak voor het resultaat in algemene zin te hebben, maar het is ook lastig om als
individuele actor je eigen input terug te zien. Ook zijn er aanvullende resultaten zoals het
opzetten van pilots in dorpskernen. De pilots waren wat meer interactieve processen,
waaronder een woonbehoeftepeiling, met de dorpsraden om te bespreken wat voor (soort)
woningen er nodig zijn. De pilots zijn ook een opstapje geweest om concreet tot plannen te
komen: hoeveel kan er gebouwd worden op een bepaalde plek in de komende jaren. Daarmee
was het opstapje ook een interventie om zo snel als mogelijk zou zijn, te gaan bouwen in de
dorpskernen. De vraag die gepaard gaat met de inzet van pilots is of het lukt om met deze interventie de ervaren
lokale problemen, zorgen of urgentie aan te pakken.
Er lijkt gedeeltelijk steun voor het proces te zijn. Het blijkt dat er veel steun is voor de Woonvisie en dat er
teruggekeken wordt op een goed georganiseerd proces. Tegelijkertijd zaten dorpskernen, voorafgaand aan het
proces van de Woonvisie, al te wachten op het moment dat er concreet gebouwd zou worden. Het is gebleken
dat er tijdens het proces van de Woonvisie op sommige plekken doorgebouwd werd. Het proces van de
Woonvisie liep dus parallel aan gelijktijdige bouwprocessen. Voor dorpskernen waar niet gebouwd werd tijdens
het proces van de Woonvisie, voelt een dergelijk proces dan als een vertraging: er wordt niet lokaal gebouwd,
maar er is wel een participatieproces (waar ze aan meedoen). Deze vertraging (wat eigenlijk een mismatch is
tussen het proces van de Woonvisie en de urgentie) is niet in goede aarde gevallen en zorgt voor wantrouwen en
onbegrip richting de gemeente.
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Uit enkele aanvullende toelichtingen blijkt dat er de afgelopen jaren juist meer concreet is gebouwd in sommige
kernen dan voorheen. Maar deze concrete toename van bouwen verschilt per kern. Er zou dus in feite aan de
woningbouwbehoefte zijn voldaan. Het proces van komen tot een Woonvisie is dan ook goed te begrijpen als een
proces dat gaat over gerichtheid, verwachtingen en steun (voor dat proces en de uitkomst). Deze aspecten
kunnen volledig losstaan van parallelle projecten, zoals het bouwen dat al plaatsvindt, en een visie die het
mogelijk maakt voor de gemeente om de woningbouwbehoefte beter te kunnen adresseren.
De gerichtheid op participatie is ten dele toegenomen door dit proces. Er is gesproken over vertrouwen dat is
toegenomen tussen verschillende actoren. Maar er is ook een weerstand en onbegrip in dit proces bij
bijvoorbeeld dorpskernen (dat is ook later nog gebleken ten tijde van de leersessie). Ondanks dat de participatie
volgens modelmatige overwegingen goed georganiseerd was, heeft het proces bepaalde (urgente) verwachtingen
niet adequaat kunnen accommoderen.

Model 5. Tijdlijn Woonvisie

6.4 Casus 3: Gebiedsvisie Kinderbos, Cathalijne en Rijsingen
De casus Gebiedsvisie is ten opzichte van de andere twee casussen in Meierijstad, maar ook ten opzicht van alle
andere casussen in dit onderzoek, een unieke casus. De initiatiefnemers van de Gebiedsvisie, wonende in
Kinderbos, Cathalijne en Rijsingen, kijken naar de komende Omgevingswet en stellen zelf een gebiedsvisie op.
Doorgaans is visievorming aan de gemeente en wordt deze visie getoetst bij belanghebbende actoren, maar in
deze casus zijn de rollen omgedraaid. Het vraagstuk is grotendeels ongestructureerd:
•

Waarden over visievorming liggen mogelijk uiteen. Maar ook waarden over ‘wat belangrijk is in/voor een
gebied’ verschillen mogelijk tussen de gemeente, initiatiefnemers en mogelijk andere partijen.

•

Belangen liggen uiteen: hoe een dergelijke visie eruit ziet of is opgesteld. Maar belangen liggen ook uiteen
tussen de gemeente en initiatiefnemers in termen van wat het algemeen belang is wat de gemeente wil
behartigen en wat het belang van een gebied is.
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•

Urgentie verschilt tussen gemeente en initiatiefnemers. De gemeente is nog niet bezig met een
omgevingsvisie (mogelijk geen urgentie?) maar de initiatiefnemers al wel met wat er in de Omgevingswet
komt. En de initiatiefnemers willen daar vorm aan geven door reeds zelf participatie te organiseren voor hun
gebiedsvisie.

De casus Gebiedsvisie is ten tijde van het onderzoek nog niet afgerond, dus veel variabelen, zeker in termen van
output, zijn nog niet duidelijk aan te wijzen.

6.4.1

Over inputvariabelen

De initiatiefnemers zijn gericht op het komen tot een visie over het
gebied waar ze wonen die goed past bij het gebied. Ze willen een visie
waarin zuinigheid op landschap, samenspraak met inwoners en een
goede samenwerking met de overheid centraal staan. Maar de
initiatiefnemers zijn ook sterk gericht in het ‘aan de man brengen’ van
deze visie bij de gemeente. Zoals de initiatiefnemers zelf formuleren: ze
zijn nu min of meer gepositioneerd op ‘trede drie’ – adviseren – van de
Participatieladder, maar willen graag naar trede vijf – meebeslissen – op
de Participatieladder. De gemeente is – voor nu – gericht op ruimte
geven en afwachten. Een gerichtheid die op moment van onderzoek
aansluit bij wat de initiatiefnemers willen: niet in de weg gelopen
worden. De gemeente dirigeert niet, maar helpt wel wanneer de
initiatiefnemers vragen hebben. Tegelijkertijd is de gerichtheid van de
gemeente op de ambitie van de initiatiefnemers om met een goede
visie komen, en dat de gemeente kan integreren in ‘de’ omgevingsvisie.
Er is tot op zekere hoogte een coalitie tussen de initiatiefnemers en de gemeente. Maar deze coalitie is niet
intensief van aard: de gemeente weet dat de initiatiefnemers bezig zijn en hebben de afspraak dat er telkens
contact is wanneer de initiatiefnemers een substantiële stap in hun proces hebben afgerond of gezet. Anderzijds
komen initiatiefnemers soms met vragen of wensen naar de gemeente, en deze vragen en wensen worden dan
ook serieus genomen; de gemeente stelt zich binnen deze coalitie constructief op.
Kennis wordt gedeeld door de gemeente wanneer dat gevraagd wordt door de initiatiefnemers. Denk aan
beleidsstukken of bij de gemeente beschikbare cijfers. Tegelijkertijd leidt het project van de initiatiefnemers tot
een mogelijke kennisongelijkheid tussen initiatiefnemers en gemeente. De ene partij is intensief bezig met het
verzamelen van gegevens, het trekken van conclusies op basis van de gegevens en tot een uitgebreide visie
komen. De andere partij wacht af en wordt straks geconfronteerd met een uitgekristalliseerde visie. Er kan op twee
niveaus kennisongelijkheid ontstaan: tussen de vorm van de visie (hoe ziet die eruit en is de visie kwalitatief
genoeg) en op inhoud. In de visie van de initiatiefnemers zijn tal van informatiebronnen opgenomen en op basis
van deze bronnen zijn conclusies getrokken en is een visie geformuleerd. Maar hoe toets je als gemeente de
validiteit van de informatie en conclusies (zeker wanneer een gemeenteraad de vraag stelt of de initiatiefnemers
niet enkel hebben gehandeld vanuit eigenbelang)?
De arena is voor nu niet tot nauwelijks georganiseerd. Middelen of de strijd over middelen zijn zaken die niet
naar voren zijn gekomen in de gesprekken. De machtsverhoudingen zijn duidelijk: de raad moet uiteindelijk een
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visie vaststellen, maar de initiatiefnemers zijn bereid om te kijken hoever ze kunnen komen om mee te kunnen
beslissen. De participatievorm is open. Er zijn geen rollen of grenzen aan de participatie, maar de gemeente
participeert wel als overheid bij de initiatiefnemers.

6.4.2 Over throughput
Ten tijde van het onderzoek was deze casus net begonnen, dus in de throughput zijn nog geen uitgebreide
stappen aan te wijzen. Enkele stappen die hebben plaatsgevonden zijn:
•

Een gesprek tussen gemeente en initiatiefnemers om kennis te maken en de intenties helder te hebben.

•

Er is afgesproken tijdens het gesprek om elkaar zo nu en dan te zien, bijvoorbeeld eens per 2 á 3 maanden.

•

De gemeente heeft de initiatiefnemers van beschikbare beleidsstukken voorzien, zoals de Woonvisie.

Maar de gemeente laat de initiatiefnemers voor nu een beetje los. De initiatiefnemers zien het als een
terughoudende positie. Maar deze positie geeft de initiatiefnemers veel ruimte en vrijheid.

6.4.3 Over publieke waarde
Er is tot op heden geen concreet resultaat in deze casus. De initiatiefnemers willen als
concreet resultaat een kwalitatief goede Gebiedsvisie voor Kinderbos, Cathalijne en Rijsingen
en willen dat de door hen georganiseerde participatie zo serieus mogelijk wordt genomen
door de gemeente en dat ze ‘zo ver mogelijk’ kunnen gaan met de participatie – tot aan
besluitvorming. De gemeente hoopt op een visie die ze kant-en-klaar kunnen overnemen of
integreren in een andere (omgevingsvisie). Omdat de gemeente Meierijstad door de fusie
eerst beleid heeft moeten harmoniseren voordat er aan visievorming werd gedaan, wordt
gehoopt dat alle afzonderlijke visies die ‘in de maak zijn’ als puzzelstukjes in elkaar passen. Het
traject van de Gebiedsvisie wordt hierbij als een bouwsteen gezien.
Ondanks dat er niet een afgebakend en georganiseerd proces is aan te wijzen, is er steun
voor het proces zoals dat voor een tijd heeft plaatsgevonden. Initiatiefnemers zijn blij met de
gemeente en krijgen het idee dat ze zeer serieus worden genomen. Voor de gemeente, die
nog geen omgevingsvisie of andere gebiedsvisies had, is het initiatief voor een gebiedsvisie voor Kinderbos,
Cathalijne en Rijsingen een interessante – en mogelijk veelbelovende – ontwikkeling. Maar er zijn vragen, deze
komen onderstaand aan bod.
De gerichtheid op participatie in de casus Gebiedsvisie is complex. Enerzijds is er een sterke gerichtheid op
(verregaande) participatie:
•

De gemeente geeft alle ruimte aan de initiatiefnemers om te werken aan de visie.

•

De gemeente is bereid om als overheid te participeren bij de initiatiefnemers.

•

De gemeente is ook, onder bepaalde condities, geïnteresseerd in het overnemen en daadwerkelijk gebruiken
van de visie die de initiatiefnemers opstellen.

Maar tegelijkertijd zijn er ook vragen:
•

Hoe behartig je als gemeente het algemeen belang als betrokken inwoners een kant-en-klare visie opstellen?
Uit de interviews en de leersessie blijkt dat de vraag ‘of initiatiefnemers het niet voor eigen belang doen’ een
belangrijke voor de gemeente. Dit een klassiek participatiedilemma tussen beheersen (en mogelijk het
initiatief ontmoedigen) en vrij laten (met risicovolle uitkomsten).
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Hoe gaat de Gebiedsvisie Kinderbos, Cathalijne en Rijsingen zich verhouden tot visies over andere gebieden?
Wat als de andere Gebiedsvisies anders van aard en kwaliteit zijn?

•

Hoe gaat de Gebiedsvisie Kinderbos, Cathalijne en Rijsingen zich verhouden tot andere typen visies, zoals de
Woonvisie of visies op participatie, gezondheid of leren?

•

Een vraag vanuit de sessie over dit onderzoek die voor de raad is gehouden7: moet de gemeente niet afzijdig
blijven bij dit soort initiatieven? Wanneer er namelijk iets van steun is – in de vorm van informatie, data of
überhaupt samen optrekken – kan dit een signalering van ‘toestemming’ of ‘goedkeuring’ zijn, terwijl de
gemeente die toestemming of goedkeuring nog helemaal niet kan geven.

In hoofdstuk twee van dit rapport reflecteren we op deze vragen, gevoed door de resultaten van het onderzoek.

7

Op 19 maart 2019 in Schijndel
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7. Theoretische bijlagen
7.1 Bijlage 2: Modellen en theorie: waar hebben we het over?
Twee concepten en hoofdlijnen voeren de boventoon in dit onderzoek:
1.

2.

Participatie: dit zien we als een:
a.

specifieke vorm van democratisch samenwerken

b.

coördinatiemechanisme om tot publieke waarde te komen.

Leren zien we als gericht zijn op:
a.

een grotere overeenstemming over het vraagstuk/de casus;

b.

een grotere overeenstemming over hoe het proces/de processen moet(en) lopen.

Leren – in bestuurskundige zin – past goed bij de huidige ontwikkelingen rondom burger-/overheidsparticipatie,
zelforganiserende burgerinitiatieven en het Right to Challenge (RtC/R2C). Door participatie worden enerzijds meer
actoren betrokken bij vraagstukken en anderzijds actoren betrokken bij meer vraagstukken. Door deze twee
toenames is het van belang overeenstemming te bereiken over inzicht in zowel het vraagstuk (de wat-vraag) als
het proces (de hoe-vraag).
Het onderzoek is gebaseerd op en wordt gestructureerd langs het onderstaande model:

Model 6. Concepten en relaties
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7.1.1 Input
Gerichtheid zien we als een basishouding ten aanzien van het vraagstuk. Het gaat hierbij ook om de
geïnternaliseerde normen, waarden, emoties en kennis. Een coalitie zien we als de gedeelde posities ten aanzien
van een vraagstuk. Het kennisfonds is het totaal aan beschikbare kennis van het vraagstuk én participatieve
processen. De arena is de context waarbinnen participatieve interactie plaats moet vinden, onderdeel van deze
arena zijn de middelen, de toegestane participatievormen en macht.

7.1.2 Throughput
Elk proces, zie model 1, is weer op te delen in subprocessen, zie figuur 2. Throughput is dus een proces waar op
een concreet niveau de stappen input, throughput en output herhaaldelijk worden doorlopen, op het knooppunt
van elk subproces (zie de witte bollen) is er dan ook een procesoutput en mogelijkheid om te interveniëren.

7.1.3 Output
Definiëren we aan de hand van: het opgeleverde resultaat, waar het uiteindelijk om draait. Steun: een resultaat
dat veel actoren niet delen als gewenste uitkomst of zien als uitkomst van een onwenselijk proces, tast het
karakter van publieke waarde aan. Gerichtheid op participatie voor publieke waarde: leidt het proces tot meer
of minder vertrouwen in democratisch met elkaar omgaan (ook als burgers)? We zijn dan weer terug bij de vraag
naar gerichtheid bij input.

Model 7. Inzoomen op procesniveau
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7.2 Bijlage 3: Leren, wat is dat?
We conceptualiseren leren in de bestuurskundige zin: een (grotere) gezamenlijke overeenstemming over het
vraagstuk, over hoe het proces moet lopen en hoe de oplossing eruit ziet. Leren is bij uitstek van belang voor
participatie. Zoals eerder beschreven gaat participatie om instrumenteel samenwerken om tot publieke waarde te
komen en om het democratisch samenwerken tussen verschillende actoren. Zeker democratisch samenwerken is
een lastige opgave (zie bijvoorbeeld de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid, 2006) en soms ook een
nieuwe opgave. Een lerende aanpak, en soms ook adaptieve aanpak, helpt organisaties om beter participatie ‘te
organiseren’.
In model 8 is schematisch weergegeven hoe het leren binnen organisaties doorgaans werkt. In hoofdstuk 4 geven
we een beschrijving van hoe het model geïnterpreteerd kan worden.

Model 8. Leren
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