Sociaal Domein ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onder de kop “Adviesraad Sociaal Domein” is deze pagina in het verleden op onregelmatige basis verschenen. De onregelmatigheid werd veroorzaakt door
een gebrek aan redactionele capaciteit. De ASD prijst zich gelukkig een vrijwilliger te hebben gevonden die op professionele wijze de redactie van de pagina
op zich gaat nemen. Daarmee gaat ook het karakter van de pagina veranderen, u ziet dat in de kop “SOCIAAL DOMEIN”.
Op de pagina zult u in de eerste plaats mededelingen vanuit de Adviesraad zelf aantreffen. Verder willen wij met de pagina een forum bieden aan de
inwoners van Oisterwijk om van gedachten te wisselen over problemen, ontwikkelingen en successen in het sociaal domein van de gemeente.
Wij nodigen organisaties en geïnteresseerde inwoners dan ook van harte uit hun bijdragen te leveren. Zie verder de verantwoording onder aan deze pagina.
Wouter Verschuur
Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein

Herontwikkeling De Leye, ons advies
De komende maand gaat de gemeenteraad zich opnieuw buigen over de herontwikkeling van De Leye.
De nieuwe voorstellen zijn gemaakt na de discussie vorig jaar over het concept Beekdal Park, waarbij de raad het College vroeg
meer scenario’s te schetsen. In aanloop naar de behandeling in de raad heeft het College de Adviesraad nu gevraagd bij die
voorgestelde scenario’s te adviseren.
De belangrijkste punten uit ons advies zijn:
• We zijn enthousiast over de nieuwbouwmogelijkheden; dit is een unieke kans voor de komende 50 jaar om wonen en zorg
te combineren en mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen
• Neem in alle scenario’s facilitaire ruimten op, zoals ontmoetings- en activiteitenruimten
• Geef meer duidelijkheid en een goede onderbouwing van de details in elk van de genoemde scenario’s
• Zorg voor een groot aandeel van sociale huurwoningen in dit project; in Oisterwijk is hier namelijk grote behoefte aan
• Geef duidelijke normen aan voor parkeren en bereikbaarheid in de groene omgeving van het project.
De ASD vindt dat de ingezette ontwikkelkoers, waarbij kwaliteit is gesteld boven een maximale bereikbare winst, moet worden vastgehouden. Ook zien we
dat er een goede samenwerking is geweest tussen alle spelers in dit project en dat er een open samenspraak is geweest met omwonenden en

geïnteresseerde Oisterwijkers. Dat is positief en goed voor draagvlak onder de Oisterwijkse bevolking. Wij hopen dat de gemeente bij de uitwerking van de
scenario’s van De Leye al rekening gaat houden met de woonzorgvisie die er binnenkort aankomt. Met name de behoefte aan persoonsgebonden plaatsen
(=PG-plaatsen) verdient hier de nodige aandacht en wat er verder nog voor mogelijkheden gaan komen in het aanbod van zorgaanbieder Thebe.
Ook hebben wij tijdens de huidige coronabeperkingen ervaren dat het erg belangrijk is dat er genoeg contacten en
sociale samenhang is in de directe omgeving voor de bevolking van Oisterwijk. Daarom vindt de ASD dat er in alle
scenario’s van dit project voldoende ontmoetingsruimten en activiteiten mogelijk moeten zijn. Maar ook dat er
ruimten en faciliteiten zijn voor huisarts en fysiotherapie. Wat hierbij kan helpen is om bij het verder uitwerken van
de details van de plannen de onduidelijkheden in de financiële opsommingen weg te nemen. Met name dit laatste
punt kan voor onrust zorgen als op een later moment de kosten voor huurwoningen en koopwoningen gaan
tegenvallen.
De ASD pleit voor een aanzienlijk aandeel sociale huurwoningen in dit project, waarbij de PG-plaatsen niet als sociale
huur worden meegerekend. Deze zorgplaatsen worden toegewezen door het Zorgkantoor en zijn dus niet vrij
toewijsbaar door een woningbouwvereniging. Uiteindelijk heeft de ASD als beste scenario gekozen voor 3A, dat we dan ook van harte aanbevelen.
Dit scenario bestaat uit de nieuwbouw van 30 sociale huurappartementen in blok 1, 20 duurdere appartementen in blok 2, 15 duurdere appartementen in
blok 3, 10 patiowoningen in blok 4, 32 PG-plaatsen in blok 5 en voldoende facilitaire ruimten. Het aandeel van sociale huurwoningen, exclusief de PGplaatsen komt in dit scenario op een keurige 40%.
Ten slotte willen wij nog opmerken dat het Beekdal Park in het verleden een overstroomgebied was van de Voorste Stroom en dat dit gevolgen kan hebben
voor bebouwing en het ondergronds mogelijk maken van parkeerplaatsen. Wij hopen echter dat dit soort onaangename gevolgen tijdens de planning en
uitvoering van de bouw worden opgelost en dat hierdoor het groene karakter van het gebied behouden kan blijven en daarmee een goede aanvulling zal zijn
voor de leefbaarheid en het centrum van Oisterwijk.
De ASD gaat ervan uit dat met onze bijdrage en advies er een goede discussie tot stand komt en een wijs besluit kan worden genomen in de gesprekken
tussen College en raad.
Voor ons complete advies kijk op onze website: www.asd-oisterwijk.nl bij adviezen van 2021.
Verantwoording
De pagina SOCIAAL DOMEIN wordt uitgebracht onder verantwoordelijkheid van de Adviesraad Sociaal Domein Oisterwijk (ASD). De ASD is het officiële adviesorgaan van het
College van B&W voor alle beleidsvoornemens en uitvoeringsregelingen die gevolgen hebben voor het sociaal domein van de gemeente.
Organisaties en inwoners die actief zijn in het sociaal domein kunnen informatieve of opiniërende artikelen van maximaal 400 woorden aanbieden. De redactie van de
pagina beslist over plaatsing.
Mailadres: redactie@asd-oisterwijk.nl
Website: https://asd-oisterwijk.nl

