
Bij agendapunt 6:  Masterplan wonen, meer dan een opsomming van locaties 

  

De gemeente Cuijk wil dat er in 2021 voor ieder dorp een Masterplan wonen wordt vastgesteld. Nu is 

de vraag wat je onder een masterplan verstaat. De enquête die nu is verspreid kan niet alléén de basis 

en uitgangspunt zijn voor de totstandkoming van beleid met betrekking tot de woningvoorraad van 

belang voor de sociale opbouw van iedere kern.  

Het gaat in een masterplan  niet alleen om een inventarisatie van plekken waar mogelijk nog gebouwd 

zou kunnen worden. Het gaat ook om een inventarisatie van andere wenselijke vormen, om de 

eventuele mogelijkheid tot splitsen van een perceel, of toevoegen van een of meerdere woningen op 

een erf, of de verbouw van bijvoorbeeld een pastorie of boerderij tot een woongebouw met meerdere 

wooneenheden dat voor het gehele dorp van waarde is. Of de bouw van woningen die voor meerdere 

doelgroepen gewenst en geschikt zijn. De gedachte van tiny houses,   CPO-bouw, vormen van 

gemeenschappelijk wonen, en zo meer.  

In de enquête wordt als voorbeeld direct in vraag 1 een keuze voorgelegd: woningen voor starters, 

senioren of eengezinswoningen. Wat voor aannames zitten daarbij? Dat een starterwoning geen 

eengezinswoning kan zijn? Of dat een woning geschikt voor starters ook niet geschikt kan zijn voor 

senioren? Daarbij missen we vragen over in welk segment bv.  sociale huur, middeldure huur, dure 

huur, koop in diverse categorieën.  

Daarnaast biedt de online enquête geen mogelijkheid om per vraag een toelichting te geven als je de 

vraag met nee zou hebben beantwoord. De vraag is dan hoe de antwoorden te interpreteren.  

Bij de enquête is een tekening gevoegd die veel vragen oproept. We noemen hier de onduidelijkheid 

over de slingerende beweging  mbt  de indicatie hindercontour A73. Waar is die op gebaseerd? En wat 

is de reden dat die slingert?  Graag op dit punt verduidelijking. 

We kunnen ons niet vinden in de gedachte dat alleen op basis van de reacties op deze enquête de 

gemeente tot een masterplan wonen voor Linden wil en kan komen. Naar ons idee moet je daar met 

elkaar, gemeente en inwoners, in een dynamisch proces de bouwstenen voor aandragen. In die zin kan 

deze enquête niet meer zijn dan een eerste stap van dat proces. Een proces van, -  na inventarisatie -, 

delen en uitwisselen van ideeën, gezamenlijk vaststellen wat voor Linden belangrijk is en hoe we daar 

willen en kunnen  komen.  

Graag bespreken wij met u hoe wij gezamenlijk een vervolg kunnen geven aan het op te stellen 

masterplan.  

 


