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1.VOORWOORD
Om de leefbaarheid in stand te houden is er
vanuit de gemeenschap NOK (Neerloon,
Overlangel en Keent) sterke behoefte aan
nieuwe woningen. Doormiddel van een
inventarisatie vanuit dorpsraad Herpen is dit
gebleken. Daarna zijn er bijeenkomsten
geweest om te bekijken welke behoefte er
concreet is en om mensen met dezelfde
behoeften aan elkaar te koppelen.

IN DIT DOCUMENT

Hieruit is de werkgroep BIO (Bouwen In
Overlangel) ontstaan.

OVERLANGEL,

KOMEN DE BEHOEFTEN
EN MOGELIJKHEDEN AAN
BOD DIE GEWENST ZIJN
VANUIT DE
GEMEENSCHAP
NEERLOON EN KEENT.
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2.LEEFBAARHEID IN
DE DORPEN
De leefbaarheid van de kernen NOK staat
onder druk, er zijn te weinig betaalbare
huizen. Op dit moment staan er 4
woningen te koop in de prijsklasse vanaf
een €445.000. Door strengere hypotheek
regels zijn dit soort woningen
onbetaalbaar voor zowel starters als
doorstromers. Het laatste project in
Overlangel dateert alweer van een aantal
jaren terug. In deze woonomgeving zie je
nieuwe gezinnen ontstaan die hun
bijdragen leveren aan de leefbaarheid.
Echter is het wel noodzakelijk om snel
stappen te ondernemen om deze bloei in
stand te houden. Dit is ook goed voor het
verenigingsleven.

LEEFBAARBEID ONDER
DRUK

De leefbaarheid van kleine kernen staat
onder druk, door ontwikkelingen van de
laatste jaren die elkaar soms ook nog
beïnvloeden en versterken. Enkele
voorbeelden:
- Gebrek aan betaalbare woningen voor
starters, gezinnen en/of ouderen, waardoor
die gedwongen worden naar een grotere
buurplaats te vertrekken.
- Voorzieningen staan onder druk door
afnemend inwonertal ('krimp') en inwoners
die hun inkopen in de grotere kernen doen.
Met als gevolg (dreigende) sluiting van
scholen, dorpshuizen, winkels en andere
voorzieningen.

- Kleinere gezinnen > minder kinderen
('ontgroening') > minder kinderen voor de
dorpsscholen, die daardoor soms door het
minimumaantal, de zogeheten opheffingsnorm
- die per gemeente of kern kan verschillen (dreigen te) zakken en/of problemen krijgen
met de kwaliteit > minder jeugdleden voor de
verenigingen.
- Meer ouderen ('vergrijzing') die tevens steeds
ouder worden ('dubbele vergrijzing'). Ouderen
willen het liefst in hun eigen dorp blijven wonen
maar daar zijn de voorzieningen niet altijd
aanwezig.
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3.DOELGROEP
De huidige groep bestaat uit starters en
doorstromers. Deze starters en
doorstromers willen in Overlangel blijven
wonen. Alleen is dit niet mogelijk.

BELANGSTELLENDEN:
De starters hebben de wens om doormiddel
van CPO zelf te gaan bouwen, met name
betaalbare starters/seniorenwoningen. Deze
doelgroep geeft aan dit binnen nu en 5 jaar
te willen realiseren.
Daarnaast zijn er 4 stellen die graag willen
doorstromen naar een 2 onder 1 kapwoning
of een vrijstaande woning. Zij zijn momenteel
woonachtig op De Jas in starterswoningen.
Ook is er een stel die momenteel huurt en
graag wil doorstromen naar een eigen
(nieuwbouw)woning.
Ook zijn er verschillende ouderen (jonge
senioren/oude jongeren) die graag kleiner
willen gaan wonen. Zij volgen met
belangstelling deze ontwikkelingen.
5

4.WENSEN VAN DE
DOELGROEP
Op 22 mei j.l. heeft het collega van B&W
van de gemeente Oss een werkbezoek
gebracht aan onze kernen. Namens de
werkgroep BIO heeft Erwin het college
toegesproken. Op deze pagina staat de
tekst vermeld. Hieruit blijkt duidelijk dat er
een dringende behoefte is aan
woningbouw.

ERWIN AAN HET WOORD:
Ik zal me eerst even voorstellen, mijn naam
is Erwin van Summeren 26 jaar oud en heel
mijn leven woonachtig in Overlangel. Vanuit
de groep BIO (bouwen in Overlangel) is mij
gevraagd of ik een klein woordje wilde doen
op deze avond om het een en ander onder
de aandacht te brengen m.b.t. hetgeen waar
wij als groep in Overlangel druk mee zijn.
De eerste stappen met betrekking tot
woningbouw zijn eind 2018 begin 2019 gezet
door de dorpsraad, door hen is toen een
aantal informatieve avonden met betrekking
tot wonen in Overlangel georganiseerd.
Uiteindelijk is in navolging van deze avonden
de groep BIO ontstaan. BIO is een groep de
voornamelijk bestaat uit starters en jonge
doorstromers maar ook senioren die hebben
aangegeven dat het voor hun een
interessant project kan zijn.

In de leeftijdsgroep 18 tot en met 30 jaar is de
achterban in Overlangel nog steeds behoorlijk
groot je hebt het al snel over een groep van 50
man, weliswaar niet allemaal direct geïnteresseerd
in dit project maar toch hebben zich inmiddels ruim
20 geïnteresseerde gemeld en/of bij de groep
aangesloten.
Eigenlijk is het verhaal vrij simpel, voor zowel de
starters als de doorstromers en senioren telt 1
punt: Het kunnen blijven wonen in Overlangel.
Overlangel is een hechte gemeenschap waarbij
veel inwoners binnen het verenigingsleven actief
zijn. Zij hebben hier hun roots liggen, zijn hier
opgegroeid en willen hier blijven wonen. Direct
dragen dezelfde mensen bij aan de leefbaarheid
binnen Overlangel die onder meer met de komst
van dit paviljoen voorlopig gehandhaafd is.
We hebben inmiddels verschillende bijeenkomsten
gehad, informatief met derde partijen maar ook
onderling voornamelijk met het uitstippelen van
plannen en het onderzoeken van mogelijkheden.
Maar wat is dan echt mogelijk in Overlangel? Wat
zijn de wensen? Maar misschien wel vooral in deze
dure tijd, wat is überhaupt haalbaar? Het is een
lastig verhaal om de verschillende wensen en
mogelijkheden bij elkaar te brengen en samen tot
een redelijk concreet plan te komen.
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We zijn diverse locaties aan het
inventariseren voornamelijk particuliere
gronden omdat de gemeente hier geen
bouwgrond meer heeft. Overigens is er nog
geen direct contact geweest met
particulieren. Wellicht dat hier opties liggen
voor de jonge doorstromers die graag richting
een twee onder een kap woning willen.We
zijn wel in overleg geweest met het
kerkbestuur over de locatie basisschool. Het
kerkbestuur heeft in een gesprek
aangegeven dat het open staat voor
woningbouw op de locatie basisschool, wat
ons betreft een interessante en realistische
optie.
De grootte van de starterswoningen of
appartementen die we op de locatie
basisschool in gedachte hebben is ook direct
interessant voor een aantal senioren die in
Overlangel willen blijven wonen. Zij zijn nu
woonachtig in Overlangel maar zouden op
termijn wel graag een stuk kleiner willen
wonen. Op deze manier komen er ook weer
grotere huizen vrij die interessant kunnen zijn
voor jonge doorstromers alleen zijn deze
huizen vaak onbetaalbaar.

‘Er telt maar 1
punt en dat is dat
wij in Overlangel
willen blijven
wonen’

Wellicht dat een enkeling van deze huizen in de
toekomst opgesplitst kan worden om het
interessant te maken voor jonge doorstromers,
echter zal waarschijnlijk bij de meeste van deze
huizen niet mogelijk zijn. Voor zowel de starters
de doorstromers als de senioren geld eigenlijk
hetzelfde, ze zijn hier opgegroeid, ze zijn hier
grootgebracht en ze willen als het even kan
gewoon hier in Overlangel blijven wonen.
Het is positief dat we via de dorpsraad te horen
hebben gekregen dat de gemeente mee wil
werken en mee wil denken aan mogelijkheden
voor woningbouw in Overlangel. De hele groep
BIO is niet te beroerd om tijd en energie in het
project te steken maar mocht het concreter
worden is het wel van belang dat er hulp komt
vanuit de gemeente, op verschillende fronten.
Momenteel zijn we een plan aan het maken
waarin we de wensen en mogelijkheden
uiteraard op basis van haalbaarheid in een
bidbook aan het verwerken zijn. Dit bidbook
willen we binnen afzienbare tijd bij de gemeente
aanbieden, en hierover met de gemeente in
overleg gaan.
Al met al is de interesse er, zijn er verschillende
optie en hopen we dat we op hulp vanuit de
gemeente kunnen rekenen. Op deze manier
willen we ervoor zorgen dat vooral jonge
inwoners in Overlangel kunnen blijven wonen
wat direct het verengingsleven en de
leefbaarheid in onze dorpen ten goede komt.
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4.1 INVENTARISATIE
Door middel van een vragenlijst hebben we
de concrete behoeften in beeld gebracht.
Deze vragenlijst is ingevuld door de huidige
leden van BIO.

VRAGENLIJST:
Naam/namen Leden BIO

Huis

Woonplaats

Overlangel en Neerloon

Mijn voorkeur
gaat uit naar een

Datum
ingevuld

Mei 2019

Starterswoning/
Appartement
2-kapper
Vrijstaande woning
Seniorenwoning

Geschat te
besteden
bedrag:

Starters: gemiddeld te
besteden bedrag van
€150.000,- tot een
maximum van ca.
€200.000,Doorstromers:
€300.000,- tot ca.
€350.000,-

Locatie/straat

Starters concentreren zich
op locatie basisschool.
Doorstromers richten zich
niet specifiek op een
locatie, maar willen wel
blijven wonen in
Overlangel.

Ik wil
bouwen*

De startersgroep is
verdeeld in starters die
per direct willen
bouwen en die na
gemiddeld 4 á 5 jaar
willen bouwen.
De doorstromers willen
per direct, maar zijn
ook tevreden als het
nog een paar jaar
duurt.

Oppervlakte
minimaal m2
(optioneel)

Behoefte woonoppervlakte
starters varieert van 60m²
tot ca. 80m².
De behoefte van de
doorstromers is divers.

Aantal
verdiepingen

Starters geven aan de
behoefte te hebben tot 1
of 2 verdiepingen.
De behoefte van de
doorstromers is divers.
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Indeling huis
Aantal
slaapkamers

Tuin
Starters geven aan de
behoefte te hebben aan
1, maar liever 2
slaapkamers.
De behoefte van de
doorstromers is divers.

Slaapkamers
minimaal m2

Uiteenlopende
wensen

Slaapkamer
beneden*

Geen specifieke
voorkeuren

Badkamer
beneden*

Geen specifieke
voorkeuren

Vaste trap
naar zolder*

Geen specifieke
voorkeuren

Opmerkingen

Wanneer appartement
boven een woning komt,
dan graag een balkon.

‘Onze wensen

Oppervlakte
tuin m2 (optioneel)

Starters varieert, van
geen tuin tot kleine
tuin tussen 10 en 25
m².
Doorstromers tot ca
100 m²

Garage

Divers

Garage oppervlakte
m2 (optioneel)

Divers

Eigen oprit

Er is niet specifiek
behoefte aan een
eigen oprit, maar
sommige leden geven
aan dit wel op prijs te
stellen.

verschillen maar
we hebben één
gezamenlijk doel’
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4.2 WENSEN VAN DE

STARTERSWONINGEN

STARTERS
De doelgroep heeft behoefte aan
betaalbare (starters)woningen, 2 onder 1
kapwoningen en/of vrijstaande woningen.

Doormiddel van CPO hoopt de
startersgroep betaalbare woningen
te kunnen realiseren met een
gemiddeld te besteden bedrag van
€150.000,- tot een maximum van ca.
€200.000,-
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4.3 WENSEN VAN DE
DOORSTROMERS
De doorstromers hebben interesse in een
bouwgrond voor de bouw van een 2 onder 1
kapwoning of een vrijstaande woning. De
belangstellenden geven aan op zoek te zijn
naar een geschikte locatie met een grotere
kavel van ca. 400-500 m² per woning.

‘We willen een
huis voor ons hele
gezin’
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5. DUURZAAMHEID

ENERGIE

BOUWMATERIALEN:

Bij duurzaam bouwen wordt er tijdens de
bouw van een woning of pand rekening
gehouden met het energieverbruik en het
milieu. Het is een begrip dat steeds
belangrijker wordt in onze samenleving.

Dit kan bijvoorbeeld door middel van goede
isolatie. Een woning verliest namelijk
warmte via de ramen, muren, het dak en de
begane vloer. Isoleren bespaart ernergie en
dus geld.

Gebruik van duurzame energiebronnen,
bijvoorbeeld zonnepanelen, zonneboilers of
een warmtepomp verminderd het
energieverbruik. Dat is goed voor het milieu
en bespaart op stroom- en gaskosten.
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6. LOCATIE OUDE
BASISSCHOOL
De locatie oude basisschool bevindt zich
in het centrum van Overlangel. Het is een
perfecte locatie om woningen te creeeren
voor zowel jongeren als ouderen. De
locatie is eigendom van het
parochiebestuurd. Deze heeft
aangegeven het per 1 januari 2020 te
willen verkopen en steunen het initiatief
om woningen te realiseren.
De starters binnen de doelgroep richten
zich op deze locatie.

DOCTOR
RUIJSSTRAAT 17A,
OVERLANGEL
Te koop per 1 januari 2020
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6.1 LOCATIE
VELDWEG

VELDWEG

Idyllische plek aan de rand van de kern
van Overlangel, vlakbij het laatst
gerealiseerde project De Jas.

Deze grond is in het bezit van de Parochie
en wordt op dit moment verpacht
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6.2 LOCATIE
OVERLANGELSEWEG
Aan deze weg zijn verschillende locaties
die bebouwd zouden kunnen worden.
Deze vullen de gaten tussen de
bestaande bebouwing. 2 onder 1
kapwoningen of vrijstaande woningen
passen hier perfect.

OVERLANGELSEWEG
Betreft locaties aan weerszijden van de
Vlierbosstraat en richting trainingsveld v.v.
O.K.S.V.
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6.3 LOCATIE OUDE
GRAAFSESTRAAT
Deze locatie is aan de rand van
Overlangel, grenzend aan de Maasdijk.
De locatie is groot genoeg om een nieuwe
woonwijk te ontwikkelen. Zelfs kan er
gedacht worden om een deel van de
locatie als natuurgebied te ontwikkelen,
omdat het grens aan natuurgebied Keent.
Zo loopt natuur en wonen in elkaar over.

OUDE
GRAAFSESTRAAT
Deze grond is in het bezit van een agrariër
en in gebruik als landbouwgrond.
Deze agrariër staat positief tegenover
verkoop voor woningbouw.
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