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Vanwege de grote vraag naar betaalbare huurwoningen in Vught komen er 30 woningen meer in 

de wijk dan oorspronkelijk gepland. In totaal worden er 152 woningen opgeleverd in 2021. Naast 

privétuinen komt er ook veel openbaar groen om in te spelen, te wandelen of te genieten van de 

buitenlucht. Over het ontwerp hebben de voormalige buurtbewoners meegedacht. 

 

De volgende woningen worden er gebouwd: 

 

49 appartementen 

49 beneden-bovenwoningen 

51 rij- en hoekwoningen 

3 bungalows 

 

 



Vroege toewijzing 

De bewoners die de wijk moesten verlaten, hebben 

allemaal het recht om als eerste een huis te kiezen. 

Veertien voormalige bewoners willen dat zeker en acht 

overwegen het. Ruim voor de oplevering wijzen we de 

overige huizen toe. Hierover worden woningzoekenden 

in 2020 uitgebreid geïnformeerd, via de gebruikelijke 

kanalen. Gerdie Jans Rat: “Tijdens een bouwproces zijn 

er altijd veel bijzondere momenten te vieren. Denk aan 

het bereiken van het hoogste punt, de pannen op het dak en de oplevering. Door de woningen 

vroegtijdig toe te wijzen, kunnen we dat met de nieuwe bewoners samen beleven. Dat biedt 

meteen de mogelijkheid om elkaar beter te leren kennen. Én de kans om samen verder invulling 

te geven aan de nieuwe wijk.” 

 

Duurzaam bouwen 

Om bij te dragen aan een duurzame toekomst krijgen de huizen een installatie voor warmte-

koudeopslag. Dit systeem slaat warmte en koude op in de bodem. In de winter wordt de 

opgeslagen energie gebruikt voor het verwarmen van de woning en in de zomer voor koeling. De 

woningen krijgen hiermee een comfortabel binnenklimaat. 

 

 

Toestemming voor uitvoering 

Plannen maken is stap één, maar dan moet er ook nog een beslissing over genomen worden. In 

april zei de gemeente vol lof ja. Raadslid Bernard Doorenbos: “Het ziet er goed uit. Woonstichting 

Charlotte van Beuningen steekt haar nek uit. Duurzaamheid krijgt prioriteit.” In mei 

zei ook de raad van commissarissen definitief ja. Zij gaven daarmee toestemming om meer uit te 

geven voor het project. Dit is nodig, omdat de bouwkosten in Nederland behoorlijk zijn opgelopen 



de afgelopen tijd. Daarbij vindt Woonstichting Charlotte van Beuningen het belangrijk dat nieuwe 

bewoners straks een goede start kunnen maken. Manager Wonen Marlinde van den Brok: “We 

hebben schuttingen en sausklare wanden toegevoegd aan het plan. Dit is een extra investering, 

maar zo maken we een nieuwbouwhuis voor huurders betaalbaarder.” 

Zorg voor omwonenden 

Voor omwonenden brengt de bouw helaas overlast met zich mee. “We doen er alles aan om de 

hinder voor de omwonenden te beperken”, vertelt Gerdie Jans Rat, adviseur Participatie & 

Leefbaarheid. “Zo schakelen we extra bewaking in tegen diefstal en vandalisme, en sproeien we 

tijdens de sloop tegen het stof. Ook deze zomer bekijken we wat we kunnen doen tegen het stof. 

Verder komt de glazenwasser een aantal keer langs om de ramen van de omwonenden te wassen. 

Er is een aparte WhatsApp-groep opgericht om eventuele overlast snel te kunnen oplossen. 

Daarnaast worden omwonenden af en toe uitgenodigd om even bij te praten.” Op 10 juli 

bijvoorbeeld. Toen organiseerden we een gezellige bijpraat-barbecue. Bekijk hier het filmpje 

daarvan. 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7uo1Nf0kEzU&feature=youtu.be

