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Beste leden van de wijkraad Ruwaard en dorpsraad Geffen,
Het heeft even geduurd, maar bij deze stuur ik jullie de toegezegde weergave van ons gesprek.
Verder wil ik jullie laten weten dat we, d.w.z. BrabantWonen en de gemeente Oss naar verwachting morgen een
uitnodiging uitdoen naar de directe omgeving van de Ruwaardvelden voor een eerste online
informatiebijeenkomst op 30 juni. Op basis van die bijeenkomst wordt vervolgens een groter gebied rondom de
locatie aangeschreven, waarmee de omgevingsdialoog gevoerd wordt.
Ik hoop jullie uiteraard hiermee voor het moment voldoende te hebben ingelicht.
We zien elkaar wellicht morgen in Den Bosch.
Met vriendelijke groet,

CEMfENTE

Raadhuislaan 2
Postbus 5
5340 BA Oss
Telefoon 14 0412
www.oss.nl
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Verslag bijeenkomst Flexwoningen

Datum en tijd: woensdag 26-05-2021 van 19:30 tot 21:00 uur
Locatie

: online via Teams

Deelnemers :
Namens wijkraad Ruwaard:
Namens dorpsraad Geffen:
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Namens Gemeente Oss: '

Namens BrabantWonen:
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Tijdens deze bijeenkomst hebben Gemeente Oss en BrabantWonen de wijkraad Ruwaard en
Dorpsraad Geffen geïnformeerd over het project flexwoningen op tijdeiijke iocaties. De bijeenkomst
was een voorloper op de omgevingsdialoog met omwonenden.
Wat houdt het project in?
Gemeente Oss en BrabantWonen onderzoeken de mogelijkheid voor de bouw van 72 flexwoningen
op het ongebruikte voetbalveld ten zuidoosten van het Bergsche Hoevepad in de Ruwaard. Dit is
onderdeei van de prestatieafspraken met corporaties, waarin is afgesproken om 240 flexwoningen
op tijdelijke iocaties te realiseren in de periode t/m 2024. Hierover is eerder gecommuniceerd in
een rapport van de Taskforce versnelling aanpak woningbouw en een artikel in het Brabants
Dagblad in januari van dit jaar.
De Ruwaardvelden zijn de eerste iocatie die hiervoor concreet ingevuld wordt. De plannen zijn nog
in de voorbereidingsfase. De keuze voor de locatie is definitief.

Aanleiding
De behoefte aan woningen in Oss is groter dan het aanbod. De verwachting is dat die vraag de
komende jaren alleen maar blijft stijgen. De gemeente zet fors in op uitbreiding van de
woningbouw (o.a. in Oss- West) maar omdat de bouw van deze woningen nog enkele jaren op zich
iaat wachten, wordt een tweesporenbeieid gevoerd. Door het bouwen van flexwoningen op
tijdeiijke locaties kan ook op korte termijn flexibeier op de vraag worden ingespeeid. In Den Bosch
heeft dit concept zichzelf al bewezen.

Waarom flexwoningen?
Flexwoningen zijn moderne, voiwaardige woningen die voiledig in de fabriek worden geproduceerd.
Zij worden kant-en-klaar op de locatie gepiaatst. De flexwoningen staan 10 tot 15 jaar op de
tijdelijke locatie, daarna kunnen ze eiders worden ingezet. De flexwoningen zijn bedoeid voor 1- en
2-persoons huishoudens die hier maximaal 2 jaar kunnen wonen. De termijn van 2 jaar voigt uit de
Wet doorstroming huurmarkt (Wdh).
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De flexwoningen zijn bestemd voor actief woningzoekenden die snel op zoek zijn naar een woning,
maar niet in aanmerking komen voor urgentie. Iedereen kan reageren op de woningen, m.u.v.
gezinnen met kinderen onder 18 jaar. Zij zijn beter op hun plek in een eengezinswoning (zij maken
daar ook eerder kans op, omdat er relatief veel eengezinswoningen zijn in Oss). Ook statushouders
worden hier niet gehuisvest, omdat BrabantWonen ook deze doelgroep liever duurzaam wil
huisvesten.

Flexwoningen zijn volwaardige woningen die voldoen aan de regels van het bouwbesluit en een
energielabel A hebben. Er wordt rekening gehouden met een parkeernorm van 0,4 per woning. Het
terrein waar de woningen gepiaatst worden blijft open en openbaar. De ontsluiting wordt geregeld
via de huidige toegang tot het parkeerterrein van de voetbalvereniging.

Planning en participatie
De plannen zijn nog in voorbereiding. Globale planning is om voor het einde van 2021 de
planvorming en besluitvorming af te ronden. De realisatie van de woningen is dan eerste helft van
2022.
In juni wordt de gemeenteraad nader geïnformeerd. Daarna volgt direct een bewonersbrief en
vanaf eind juni/begin juli worden bewoners betrokken.
Voor het realiseren van de woningen is een omgevingsvergunning nodig, met tijdelijk afwijkend
gebruik van het terrein.
Bespreekpunten:
•

De wijk- en dorpsraad waarderen dat zij al vroeg meegenomen worden in de planvorming.
Zij vragen aandacht voor het op tijd informeren van de omwonenden/buurt, zodat de
wijkbewoners het niet uit de krant hoeven te lezen. Afspraak: BrabantWonen zorgt voor
goede omgevingsdialoog en betrekt wijk- en dorpsraad hier ook bij.
Tip: zorg ook voor een artikel in de Rucreant.
De wijk- en dorpsraad vragen aandacht om verloedering te voorkomen. Als mensen er
maar maximaal 2 jaar wonen hebben zij mogelijk minder binding met de buurt.
Afspraak: BrabantWonen geeft aan dat de ervaring met flexwonen in Den Bosch leert dat
er geen sprake van verloedering is. Mocht dat onverhoopt toch zo zijn, dan is extra beheer
mogelijk.
De wijk- en dorpsraad vragen aandacht voor de parkeernorm. Zij vinden 0,4 erg laag en
vrezen voor extra parkeerdruk in de wijk. Ook vragen zij zich af of de toegangswegen hier
wel op voorzien zijn, deze zijn vrij smal omdat er veel auto's geparkeerd zijn. De wijkraad
verwacht veel protest uit de buurt.
Afspraak: Gemeente doet onderzoek naar nodige parkeernorm en verkeersdruk. Tip:
bespreek het mogelijke gebruik van het parkeerterrrein van SV de Ruwaard, dit wordt
grote delen van de dag niet gebruikt.
Afspraak: De bewoners van de straten waarvoor de ontsluiting geregeld wordt, worden
meegenomen in de omgevingsdialoog.
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De wijk- en dorpsraad staan positief tegenover het plan. BrabantWonen nodigt hen uit om
in Den Bosch te gaan kijken, om een beter beeld te krijgen van flexwoningen.
Note: deze afspraak is inmiddels gepland op 23 juni.
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Bijlage: afbeeldingen uit de presentatie
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Flexwoningen de Fuik, Den Bosch (voorbeeld)
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Concept schets inrichting terrein

