
Huur- en koopwoningen - Dorpshart Knegsel 

Een samenwerking van… 



•   Leefbaarheidsgroep vertegenwoordigd door Jos Schuybroek en Sjaak van Beers  

  

•  Gemeente Eersel: Ad van Gestel (planeconoom) 

 

• Buro Hofsteden: Hans Hofman (stedenbouwkundige) 

 

• KvD Architecten: Coen Smits (architect) 

 

• Woningstichting de Zaligheden: Marco Kokx (verhuurder sociale woningen) 

 

• Adviesbureau De Mul: Hans Meijer (financieel adviseur) 

 

• Kennis Makelaardij: Jan Korteknie (makelaar) 

 

• Van Santvoort: Bas Oomen (ontwikkelaar en aannemer) 

Even voorstellen 

De projectpartners 



•   Een korte terugblik…..wat is gedaan tussen juli en nu? 

 

• De uitkomst van de enquête  

 

• Stand van zaken bestemmingsplan en inrichting openbare gebied 

 

• Het gewijzigde stedenbouwkundige plan 

 

• Het voorlopige ontwerp van de woningen. Wat vindt u ervan? 

 

• Ontwerp herzien of kan de uitwerking starten? De procedure! 

 

• Einde presentatie > start informele deel met ruimte voor toelichting 

 

De agenda 

De tweede bijeenkomst voor het nieuwe dorpshart 



•   De avond van 19 juli gaf een positief gevoel. Een goed begin was gemaakt! 

 

• Enquête uitgevoerd, resultaten bepaald en verwerkt (toelichting volgt) 

 

• Concept overeenkomsten Van Santvoort en Woningstichting de Zaligheden 

 

• Voorbereiding bestemmingsplan en onderzoeken (toelichting volgt) 

 

• Stedenbouwkundig plan ‘vastgesteld’  

 

• Architectuuropzet besproken en beoordeeld door stedenbouwkundige 

Een korte terugblik… 

Wat is gedaan tussen juli en nu? 



•   20 ingevulde enquêtes retour ontvangen (inmiddels 35 inschrijvingen) 

 

• Koopwoningen:  3 starterswoning – 4 stellenwoning – 4 gezinswoning 

   4 seniorenwoning – 3 tweekapper / vrijstaand  

 

• Huurwoningen:  3 seniorenwoning – 3 rijenwoning 

 

• Meeste wensen ingevuld of via Bouw op Maat in te vullen (binnenzijde) 

 

• Sommige wensen zijn vanwege stedenbouwkundige aspecten, architectuur of 

 prijs/kwaliteit niet in te vullen 

 

• Een mooie mix van woning categorieën door het hele plan ontstaan. 

De woning enquête 



Ad van Gestel - Gemeente Eersel 

Stand van zaken bestemmingsplan en inrichting openbare ruimte 

•   Het bestemmingsplan en voortgang 

– Ontwerpbestemmingsplan nog in 2016 in procedure 

– Bestemmingsplan (mits geen bezwaren) in werking medio april/mei 2017 

– Hierna kan de omgevingsvergunning worden afgegeven 

 

• Het openbare gebied 

– Gemeente heeft offertes opgevraagd volgens inkoopbeleid 

– Nog in 2016 wordt keuze voor ontwerpbureau gemaakt 

– Ontwerp en aanbesteding in voorjaar 2017 

– Bouwrijp maken voor de zomervakantie 

– Woonrijp maken rondom de oplevering van de woningen 

 



Coen Smits - KdV Architecten 

De architect aan het woord! 





























































Wat vindt u ervan? 



Kan de uitwerking starten? 

Ons voorstel voor de planning 

•   Als we vanavond een collectief enthousiast gevoel kregen over de 

 ontwerpen dan kan het proces verder. Zo niet, terug naar de tekentafel! 

• Bij GO: verwerken opmerkingen en suggestie n.a.v. vanavond; 

 

• 23-12-2016:  Verzenden Bouw op Maat brochure (fasering?) 

• 15-01-2017: Uiterlijke datum inschrijven / voorkeurformulier 

• 17-01-2017: LOTING voorkeursformulier (slechts volgorde) 

• 24-01-2017: Toewijzing bouwnummer en kenbaar maken 

• 30-01-2017: Start Bouw op Maat 

• ??-??-2017: Eind Bouw op Maat (bepalen we samen)  

• april/mei 2017: Aanvraag omgevingsvergunning 

• juni/juli 2017: Afgifte omgevingsvergunning 

• aug/sep 2017: Start bouw 

• voorjaar 2018: Eerste oplevering 



Wat u moet weten voor de inschrijving 

Bent u op 15 januari zo ver dat u gaat kopen? 

•   U heeft de periode tussen 23 december en 15 januari om te oriënteren op 

 woningtype, bouwnummer, ligging en prijsklasse. 

• Alle inschrijvingen die op 15 januari ontvangen zijn doen mee met loting. Na 15 

 januari start reguliere verkoop en kan iedereen een optie nemen. 

• Inschrijven is uiteraard vrijblijvend maar niet zonder verwachtingen. Niet alleen 

 voor Van Santvoort is een snelle verkoop belangrijk, ook voor uw buren en dus 

 het gehele plan kan pas starten als voldoende woningen zijn verkocht. 

• Een (vrijblijvende) financiële toets zorgt voor uw en onze zekerheid. 



Wat u moet weten voor Bouw op Maat 

Komt u ook in Dorpshart Knegsel wonen? 

•   Op 24 januari weet u of een woning is toegewezen en welke. We gaan nu 

 beginnen met Bouw op Maat. 

• U begint bij de architect. Samen wordt het ontwerp op maat naar uw wensen 

 gevormd en dat eindigt met een akkoord over het ontwerp. 

• Vervolgens wordt met de kopersbegeleidster van Van Santvoort de woning op 

 maat ingericht en afgewerkt. Casco is uiteraard ook nog steeds mogelijk. 

• Op basis van het gewijzigde ontwerp en de gekozen afwerkingen, wordt de 

 nieuwe koopprijs van de woning gespecificeerd aan u aangeboden. 

• Dat aanbod gaat uiteraard vergezeld van alle nodige informatie om een 

 weloverwogen besluit te nemen.  

•  Dan is het tijd om te kiezen of u ook in Dorpshart Knegsel komt te wonen! 



Van Santvoort Ontwikkeling 

De Plank 89 

5504 EE Veldhoven  

T:  040 253 18 18 

E: info@van-santvoort.com 

I: www.van-santvoort.com 

Interesse? Schrijf u in en blijf op de hoogte: 

Via informatiebulletins – website - facebook 


