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Geachte buurtbewoner,

Enkele weken geleden hebben wij de buurt rondom het Bergsche Hoevepad geïnformeerd over
de plannen voor flexwoningen op een voormalig voetbalveld van S.V. De Ruwaard. Hierna
hebben wij verschillende reacties en vragen van buurtbewoners gehad.

Daarbij bleek vanuit een groter gebied rond deze locatie de behoefte te bestaan om
persoonlijk geïnformeerd te worden en om vragen te kunnen stellen. Wij willen uw vragen
graag beantwoorden. Daarom nodigen wij u uit voor een informatieavond. In de bijlage vindt
u ook al het antwoord op de meest gestelde vragen.

Informatieavond in september
Om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven om deel te nemen, vindt de
informatieavond na de schoolvakanties plaats. U bent van harte welkom op woensdagavond 8
of 15 september. Als de coronamaatregelen het toestaan, vindt de bijeenkomst plaats in
wijkcentrum De Haard.
Tijdens de informatieavond leggen wij u graag uit waarom flexwoningen in Oss nodig zijn, hoe
de keuze voor deze locatie tot stand is gekomen en hoe de voorlopige plannen eruitzien. Ook
willen wij graag met u in gesprek over uw vragen, suggesties en zorgpunten.
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Hoe kunt u zich aanmelden?
Vanwege de coronamaatregelen willen wij graag weten hoeveel mensen we kunnen
verwachten. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen en de maatregeien die dan gelden,
delen we één of meerdere tijdstippen per avond in. Aanmeiden kan tot 30 augustus via het
mailadres flexwoninQen@oss.nl.
Vermeld naast uw naam, adres en telefoonnummer ook het aantal personen waarmee u
wenst te komen. Wij vragen u zoveei mogelijk aiieen of met maximaal 2 personen te komen.
U ontvangt na 30 augustus een bevestiging van het exacte tijdstip waarop u verwacht wordt.

Meer informatie of vragen?
Wij hopen hiermee aan de behoefte van de buurt te beantwoorden. Heeft u nog vragen die
niet kunnen wachten? Neem dan gerust contact met ons op. Dat kan via fiexwoninaen@oss.nl
of rechtstreeks met een van de contactpersonen zoals vermeld in de bijlage.

Met vriendelijke groeten,

Namens burgemeester en wethouders
van^ile-gemeente Oss,

Wethouder woonbeleid

Namens BrabantWonen,

Bijlage 1: Meest gestelde vragen met antwoorden
Flexwoningen Ruwaard, Oss
1.

Wat zijn flexwoningen?
Een flexwoning is een kant-en-klare woning die ergens tijdelijk wordt geplaatst. Het zijn
moderne, volwaardige woningen die volledig geproduceerd worden in een fabriek. Via een
speciaal transport komen de woningen kant-en-klaar aan op de locatie. Daarna worden ze
vakkundig op hun plaats gezet. De gemeente zorgt voor het bouwrijp maken van de locatie
voordat de woningen geplaatst worden. Nadat de woningen zijn geplaatst kunnen ze worden
aangesloten op riool, water en elektriciteit.
Door deze manier van bouwen kunnen flexwoningen veel sneller gebouwd worden dan
reguliere woningen.

2.

Waarom willen de gemeente en BrabantWonenflexwoningen?
De vraag naar woningen in Oss is groter dan het aanbod. Om die reden werkt de gemeente
Oss aan het versnellen van de woningbouw. Op verschillende plekken in de gemeente zijn
plannen voor de bouw van huizen. In Oss West zijn er bijvoorbeeld plannen voor 2500 tot
3000 woningen.
Een flink aandeel hiervan zal bestaan uit huurwoningen voor de woningbouwcorporaties. Deze
zijn hard nodig, er is in Oss veel vraag naar huurwoningen. De bouw van deze (reguliere)
woningen gaat op z'n vroegst in 2023 van start. We voorzien hiermee in de behoefte op lange
termijn. Om ook op korte termijn aan de vraag naar huurwoningen te kunnen voldoen willen
we flexwoningen inzetten. Het is een tussenoplossing waarmee we snel op de huidige vraag
kunnen inspelen.

3.

Waarom is gekozen voor de locatie van het voormalige voetbalveld in de Ruwaard?
Het voetbalveld wordt al een tijd niet meer gebruikt door voetbalclub S.V. de Ruwaard. Het is
beschikbaar, eigendom van de gemeente en het is voldoende groot. De locatie sluit aan op
woongebied en er zijn voldoende voorzieningen in de buurt, waardoor voor de nieuwe
bewoners ook een prettige leefomgeving wordt gecreëerd.
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4. Voor wie zijn de flexwoningen in de Ruwaard bedoeld?
De flexwoningen zijn geschikt voor 1- en 2-persoons huishoudens, die hier maximaal 2 jaar
kunnen wonen. Ze zijn bedoeld voor woningzoekenden die een (te) korte inschrijftijd hebben
en niet in aanmerking komen voor urgentie, maar wel dringend een woning nodig hebben.
Hierbij valt te denken aan mensen die op zoek zijn naar huisvesting vanwege een relatiebreuk,
in het buitenland hebben gewoond, jongeren die uit huis willen etc.

Om in aanmerking te komen moet een woningzoekende staan ingeschreven bij
woonserviceregionaal.nl en het voorafgaande jaar actief hebben gereageerd op het
aangeboden woningaanbod (één of meerdere keren).
Statushouders, gezinnen met kinderen onder 18 jaar en mensen met een urgentiestatus zijn
uitgezonderd. Voor deze groepen is het belangrijk dat ze duurzaam, dat wil zeggen voor
langere tijd, worden gehuisvest. Ook zullen de woningen niet worden toegewezen aan mensen
die uitstromen uit een (zorg-) instelling.
5. Hoe komt het plan eruit te zien?
Er is een conceptontwerp gemaakt. Dit plan moet nog verder worden uitgewerkt maar geeft
het eerste idee weer. De insteek is een ruim opgezet plan, in een parkachtige setting met
behoud van het bestaande groen. Voor de toerit naar en van de woningen is het de bedoeling
om aan te sluiten op de parkeerplaats en in- /uitrit van de voetbalclub.
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6. Hoeveel flexwoningen worden er geplaatst?
We verwachten hier 72 flexwoningen te kunnen realiseren.
7. Wat voor soort flexwoningen komen er op de locatie Ruwaard?
De plannen moeten nog verder worden uitgewerkt. Het idee nu is om drie blokken van 24
woningen te realiseren: 2x 24 2-kamerappartementen en lx 24 3-kamerappartementen. Elk
blok bestaat uit 3 woonlagen.
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8.

Wat is de parkeernorm?
De gemeente hanteert een parkeernorm van 0,7 parkeerplaats per woning. Maar als blijkt dat
het in de buurt of wijk te druk wordt en de norm te krap is, dan kan BrabantWonen het aantal
parkeerplaatsen uitbreiden. Hier wordt rekening mee gehouden in de aanleg van het openbaar
gebied rondom de woningen.

9.

Blijft het groen in de wijk/op deze locatie intact?
Ja, het is de bedoeling het groen rondom het veld intact te laten. Er wordt zeker geen groen
verwijderd, eventueel wel toegevoegd.

10. Hoe lang staan deze flexwoningen hier?
De flexwoningen staan maximaal 15 jaar op deze tijdelijke locatie. BrabantWonen en de
gemeente sluiten een overeenkomst af voor het gebruik van de grond voor 15 jaar. Ook wordt
er een vergunning verleend voor de periode van 15 jaar. Dit betekent dat de flexwoningen na
15 jaar weg moeten.
11. Wat gebeurt er met de flexwoningen na 15 jaar?
De woningen zijn na 15 jaar nog bruikbaar/bewoonbaar en worden door BrabantWonen dan
ergens anders, in of buiten Oss, opnieuw gebruikt.
12. Kan het zijn dat de termijn wordt verlengd na 15 jaar?
Nee, 15 jaar is de maximale periode voor afwijkend gebruik met een tijdelijke vergunning.
13. Wie zorgt ervoor dat het veilig blijft in de wijk?
BrabantWonen heeft voor elke wijk waar ze woningen verhuurt een wijkbeheerder. De
wijkbeheerder is een bekend gezicht in de buurt, weet wat er speelt in de wijk en rondom de
woningen. Hij/zij is aanspreekpunt voor bewoners en omwonenden wanneer er eventueel
sprake is van overlast. Als het nodig is dan kan er extra wijkbeheer ingezet worden.
14. Hoe ziet de procedure eruit?
Om de flexwoningen mogelijk te maken is een tijdelijke omgevingsvergunning nodig, waarbij
wordt afgeweken van het geldende bestemmingsplan (artikel 2.12 lid 1 sub a onder 2 van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in samenhang met artikel 4 lid 11 van
bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor)). Het bestemmingsplan wordt niet gewijzigd.
Als de plannen uitgewerkt zijn, vraagt BrabantWonen de omgevingsvergunning aan bij de
gemeente. Bij de aanvraag zit een onderbouwing voor de plannen. Het kan zijn dat er ook
haalbaarheidsonderzoeken nodig zijn.
De gemeente behandelt de aanvraag voor de omgevingsvergunning binnen 8 weken. Deze
termijn kan eventueel met 6 weken worden verlengd. Als de vergunning wordt verleend, wordt
dit gepubliceerd op de website van de gemeente en in Oss Actueel. Daarna volgt een
bezwaartermijn van 6 weken, waarin omwonenden de plannen kunnen inzien en eventueel een
zienswijze in kunnen dienen.
15. Wat is de planning?
De komende maanden willen we het plan verder uitwerken. In het najaar start de
omgevingsvergunningsprocedure. De uitvoering (gereed maken terrein en plaatsen
flexwoningen) staat gepland voor 2022.

Contactpersonen:
• Gemeente Oss: '
• BrabantWonen:

DOss.nl. tel. 14 0412
i@brabantwonen.nl. tel.

Kijk voor de complete lijst met vragen en antwoorden op www.brabantwonen.nl/flexwoninQenruwaard

