
 

 

 

Verslag van de vergadering van Gemeentelijk Bouwoverleg gemeente Heeze-Leende. 
 
Datum: 15 november 2017  
Verslaglegger: Edmee Liebregts  

 
Aanwezig: 
  
Deelnemers namens de gemeente zijn: 
Wethouder Wilma van der Rijt; o.a. volkshuisvesting 
Mevr. Marjo Compen; beleidsadviseur wonen & grondzaken 
 
Deelnemers namens Bouwend Nederland zijn: 
Dhr. Patrick Houtakkers; afvaardiging Bouw 
Dhr. Henk van der Zanden; afvaardiging infra 
Mevr. Edmee Liebregts; algemeen secretaris afd. Oost-Brabant e.o. 
Dhr. Dennis Mollet; adviseur Markt & Overheid Regio Zuid 
 

1. Welkom en opening.  
 

Na een woord van welkom door de wethouder wordt er overgegaan naar agendapunt 2. 
 

2. Verslag vorig overleg d.d. 26-10-2016 en behandeling openstaande acties. 
 
Er zijn geen op- of aanmerkingen over het verslag.  
 

3. Actualiteiten/mededelingen Bouwend Nederland (toelichting Bouwend Nederland). 
 
• Aanbesteden en contracten; veiligheid en ketensamenwerking. 
Veiligheid staat hoog op de agenda bij BNL. Er is een Taskforce Veiligheid in het leven geroepen.  
Belangrijk is dragen van gezamenlijke verantwoordelijkheid (werkgever, werknemer en 
opdrachtgever) om de daadwerkelijke veiligheid te bevorderen i.p.v. het afbakenen van de eigen 
juridische verantwoordelijkheid. Ook is het belangrijk om veiligheidsaspecten in het bestek op te 
nemen. Daardoor wordt veiligheid uit de concurrentiesfeer gehaald. Gemeente zal dit met BIZOB 
bespreken.                                                                                                                           ./. gemeente 
Een gevaar is ook de taal, b.v. als er buitenlandse werknemers werken. 
Tevens geeft de wethouder aan dat ze merken dat er krapte op de markt is. Patrick Houtakkers geeft 
aan dat dit grotendeels te ondervangen is als men tijdig openheid in de tijdspad aangeeft. 
 
• Ontwikkelingen arbeidsmarkt; instroom en SROI.  
Wethouder vraagt naar scholingsmogelijkheden binnen de bedrijfstak. BNL deelt mede dat binnen de 
bouw Bouwmensen actief is waar jongens en meisjes hun opleiding kunnen volgen. In deze regio 
zijn dat Bouwmensen Mierlo en Bouwmensen Eindhoven. Bij beide opleidingscentra is altijd een 
bezichtiging mogelijk. 
 
• Versnellen procedures en vergunning trajecten. 
Omgevingswet (2021) en wet Kwaliteitsborging zijn beiden uitgesteld. Gemeente verwacht dat 
beiden op dezelfde tijd in werking zullen treden. In de gemeente is beleid gemaakt op welke punten 
er getoetst moet worden. Er wordt breed naar de wet gekeken. 
Namens 21 gemeenten is er in MRE een regionale omgevingsvisie gemaakt. 
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• Input gemeenteraadsverkiezingen; waar kunnen we gezamenlijk reeds mee aan de slag? 
BNL heeft aan alle politieke partijen punten aangedragen die belangrijk kunnen zijn bij de komende 
verkiezingen. 
  
                Ter informatie. 
 
• Ontwikkelingen Wet Kwaliteitsborging voor de bouw. 
Vervelend dat deze is uitgesteld. Afwachten welke veranderingen worden aangebracht. 
 
• Bouwagenda (http://www.bouwendnederland.nl/bouwagenda). 
Vanuit een brede coalitie tussen de verschillende ministeries is de Bouwagenda opgesteld waar door 
BNL ondersteuning voor  geleverd. In het nieuwe regeerakkoord is een verwijzing opgenomen naar 
deze Bouwagenda. Voor de komende jaren zullen er concrete uitwerkingen plaats gaan vinden waar 
we in het land mee aan de slag kunnen gaan. 
 

4. Actualiteiten/mededelingen Gemeente (toelichting Gemeente). 
 
• Ontwikkelingen woningmarkt en openbare ruimte. 
Projecten in voorbereiding:  
Heeze: de Bulders 350 woningen. Te klein om een duurzaamheidsplan voor te maken. Plannen zijn 
al in het verre verleden gemaakt. Plan zal eerder dan de 20 jaar die er voor staat gerealiseerd zijn. 
25% zal sociale woningbouw zijn en daarvan 20% sociale huur. Gemeente werkt zo veel mogelijk  
met lokale partijen. Voor infra met regionale bedrijven in een straal van 20 km. Aanbesteding vindt 
plaats door de Bulders BV. 
Providentia 190 woningen. Centrumplan Leende: 26 woningen. 

• Overige actualiteiten (vrije invulling gemeente). 
Voor het woningbouwprogramma werkt de gemeente samen met de Peel. Gemeente wil in dit kader 
meer samenwerken met Cranendonck en Valkenswaard. 
 

5. Wat verder ter tafel komt. 
 

6. Rondvraag en nieuwe datum volgend overleg. 
 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. Nieuw jaarlijks overleg inplannen voor 2018. 
 

7. Sluiting. 
 

Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering onder dankzegging voor eenieders inbreng 
gesloten. 
 
 
 
 

 
Lijst openstaande acties 
 

Vergadering Agendapunt Te 
behandelen  

15-11-2017 Veiligheidsaspecten bespreken met BIZOB gemeente 

15-11-2017 Nieuw overleg plannen in 2018 BNL 

http://www.bouwendnederland.nl/bouwagenda


 

 

 

 


