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De woningmarkt is sterk in beweging door allerlei ontwikkelingen. We zien een 
beweging dat oudere mensen op korte afstand van voorzieningen wil wonen. Een 
trek van, met name, jonge gezinnen vanuit de (rand)stad naar het platteland waar 
het goedkoper, ruimer en veiliger wonen is.

In onze regio wordt een afname van het aantal inwoners voorzien met daarbij 
een sterke vergrijzing en ontgroening. Ook wordt het steeds lastiger om het 
hoge niveau van voorzieningen in onze kernen in stand te houden. Allemaal 
ontwikkelingen die van invloed zijn op het leefklimaat in onze dorpen.

Masterplannen
Om zo goed mogelijk op alle ontwikkelingen in te spelen ontwikkelen we voor 
iedere kleinere kern een Masterplan Wonen. Daarin wordt aandacht geschonken 
aan de behoefte, wensen en mogelijkheden op het gebied van woningbouw op 
korte, middellange en langere termijn. 

Doel is om een woningbestand te bereiken met passende woningen voor 
alle behoeftes met speciale aandacht voor starters en senioren. Daarbij zijn 
duurzaamheid en kwaliteit belangrijke uitgangspunten. En dit ook met een scherp 
oog voor de leefbaarheid van iedere kern.

Corona-crisis
Door de corona-crisis hebben we meerdere malen de wijze van bespreken moeten 
wijzigen, zijn veel sessies digitaal georganiseerd en hebben we ook wat vertraging 
ondervonden. Maar al met al zijn breed ondersteunde documenten opgesteld die 
een goede basis vormen om op voort te borduren.

Voorwoord
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Samen
Voor u ligt het Masterplan Wonen Haps. Dit plan is ontwikkeld in nauwe 
samenwerking met de dorpsraad Haps en met diverse andere betrokkenen uit de 
gemeenschap van Haps.

Dit Masterplan behoort de reeks van Masterplannen van de gemeente Cuijk en 
dient als leidraad voor de mogelijkheden en kansen voor woningbouw in Haps en 
vormt zo ook een onderdeel van het kernen CV dat voor Haps als onderdeel van de 
gemeente Land van Cuijk ontwikkeld wordt.

Voor de inzet en betrokkenheid van alle participanten bij de realisatie van dit 
document wil ik mijn hartelijke dank uitspreken. 

Maarten Jilisen
Wethouder gemeente Cuijk
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1.    Inleiding
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De gemeente Cuijk wil dat er in 2021 voor ieder dorp een Masterplan wonen wordt 
vastgesteld. In dit plan wordt een doorkijk gegeven naar de mogelijkheden van 
woningbouw voor de korte, middellange en langere termijn.
Het Masterplan wordt door het college vastgesteld. De voorbereiding daarvan 
gebeurt in nauwe samenspraak met de inwoners van de verschillende kernen; 
burgers worden actief betrokken bij de totstandkoming van het beleid. En dat is 
goed, want de samenstelling van de woningvoorraad is van groot belang voor de 
sociale opbouw van iedere kern en van invloed op de aanwezige voorzieningen.

Uiteraard heeft het de voorkeur om over een belangrijk onderwerp als het wonen 
dit ‘live’ te doen, door het houden van bewonersbijeenkomsten. Oorspronkelijk lag 
het in de bedoeling om in 2020 twee van dergelijke bijeenkomsten te organiseren; 
acties die als gevolg van COVID-19 uitgesteld moesten worden.
Toen begin 2021 de lichten voor een fysieke bewonersbijeenkomst nog steeds 
niet op groen stonden, is besloten om op 22 april 2021 de eerste bewonersavond 
online te organiseren. Daarbij is plenair en in een drietal groepen ingegaan op de 
navolgende vragen:
Daarbij stonden enkele vragen centraal:
• Moeten er extra woningen komen in Haps?
• Waarom en voor wie?
• Welke locaties zijn mogelijk geschikt?

Naast de informatie uit deze bewonersavond is bij de opstelling van dit Masterplan 
gebruik gemaakt van de informatie die het resultaat is van een enquête die 
in het vierde kwartaal van 2020 is gehouden door de Dorpsraad van Haps. De 
samenvatting van deze enquête is opgenomen als bijlage in dit Masterplan.

Op 8 juli 2021 heeft de tweede bewonersavond plaatsgevonden en is het concept 
Masterplan wonen Haps gepresenteerd en toegelicht. Op deze avond zijn 11 
afspraken gemaakt. Eén hiervan (afspraak 7), heeft in samenspraak tussen de 
Dorpsraad en gemeente geleid tot een afrondende derde bewonersavond op 22 
september 2021 waarin het definitieve Masterplan Wonen wordt nagelopen op 
alle gemaakte afspraken tijdens de tweede bewonersavond. Hieraan voorafgaand 
krijgen alle deelnemers aan de tweede bijeenkomst de definitieve teksten en 
tekeningen van het Masterplan. De verslagen van alle drie bewonersavonden zijn/
worden aan dit Masterplan toegevoegd. 

Samenloop met CV kernen
In het kader van de herindeling per 1 januari 2022 loopt een afzonderlijk traject 
waarbij inwoners van de verschillende kernen gevraagd als bouwteam invulling te 
geven aan het CV van hun eigen kern.

Het is evident dat ook daarin het wonen een belangrijke rol speelt en er – door 
de opgelopen vertraging als gevolg van COVID-19 – nu sprake is van parallelle 
processen die raakvlakken hebben. In dat proces staat de vraag centraal hoe in de 
toekomst invulling kan worden gegeven aan de kernendemocratie, op welke wijze 
de kern wil samenwerken met de gemeente.

Hoewel er inhoudelijke raakvlakken zijn, is daarmee wel sprake van een andere 
insteek. In het Masterplan staat het wat centraal. Het is goed om dit hier kort in het 
Masterplan aan te stippen.

1. Inleiding
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Aanwezig : circa 60-65 personen
  : wethouder Jilisen
  : Mercè de Miguel Capdevila (P2), Maurice Roefs (CGM) en

1.1.1	Woord	van	welkom
Er volgt eerst een korte voorstelronde waarbij wethouder Jilisen alle deelnemers 
hartelijk welkom heet. De avond staat onder leiding van Mercè de Miguel Capdevila 
van het bureau P2 dat de gemeente helpt als procesbegeleider. Maurice Roefs is 
vanuit de gemeente ambtelijk betrokken bij het project. Vanwege de digitale opzet 
zijn namens P2 deze avond ook aanwezig Wieke Galama, Annika Griese, Robbin 
Pennings en Mariska Vos. Zij zullen met name een rol hebben tijdens de te houden 
deelsessies.

1.1.2	Opzet	van	de	avond
Om te kunnen komen tot een Masterplan is het van belang dat alle denkbare 
informatie op tafel komt. Dat gebeurt aan de hand van een aantal vragen:
• Hoe ziet u de toekomst van Haps?
• Welke soort woningen zijn er nodig?
• Welke verhuisstromen worden gezien?
• Waar zijn mogelijkheden om woningen te realiseren?
• Welke thema’s worden gemist?

Het voorgaande wordt toegelicht en besproken aan de hand van een presentatie 
die als bijlage bij dit verslag is gevoegd.

1.1.3 Deelsessies
De vragen worden in drie groepen uitgewerkt aan de hand van o.a. digitale 
plattegronden waarop getekend en geschetst kan worden. De resultaten van 
deze deelsessies zijn vervat in digitale beelden en digiborden met daarop post 
it-memo’s met een beschrijving van tijdens de deelsessies ingebrachte stellingen, 
opmerkingen, vragen, wensen etc. Al deze stukken zijn bijgevoegd als bijlagen bij 
dit verslag.

Nadat de deelsessies zijn beëindigd, vindt een plenaire terugkoppeling plaats 
van de opbrengst. Dit leidt op een aantal punten nog tot een aanvulling. Deze 
aanvullingen zijn met een afwijkende kleur post its aan de digitale beelden 
(deelsessie 3) toegevoegd.

1.1.4 Chatberichten
Gedurende de gehele sessie is een chatbox actief waarin iedereen opmerkingen 
kan geven. De tekst van de (geanonimiseerde) chatbox is hierna weergegeven:
19:30:44 Van [……] aan iedereen: geen geluid
19:31:08 Van [……] aan iedereen: opgelost
19:32:13 Van [……] aan iedereen: nog steeds geen geluid
19:32:49 Van [……] aan iedereen: hier wel gewoon
19:45:34 Van [……] aan iedereen: Hoe zit het met de ouderen en bejaarden?
19:46:46 Van [……] aan iedereen: Naast waar wonen ook waar ontspannen, 
groenvoorziening etc

1.1 Verslaglegging eerste bewonersavond
22 april 2021 – online (via Zoom)
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19:47:30 Van [……] aan iedereen: Speelt Mooiland hier ook een rol?
19:48:00 Van [……] aan iedereen: Infrastructuur
19:48:43 Van [……] aan iedereen: Openbaar vervoer
19:55:28 Van [……] aan [……] (Direct Message): Hoi [……], [……] was wat later 
en wil graag nog deelnemen. Hij wordt nu niet toegelaten. Kan je dat nog regelen?
20:15:36 Van [……] aan iedereen: tiny houses?
20:26:12 Van [……] aan iedereen: Huizen Multi inzetbaar; zowel jeugd als 
senior. Zelfde type woningen
20:26:30 Van [……] aan iedereen: er is niet gesproken over de locaties
20:26:39 Van [……] aan iedereen: flex woningen
20:30:10 Van [……] aan [……] (Direct Message) : Krijgen we geen muziek 
meer? ;-)
20:31:28 Van [……] aan iedereen: ouderen van straks ( nu 60+) meer in 
gezamenlijke  woonvormen. hofjes of carréevormen
20:38:26 Van [……] aan iedereen: cpo (collectief particulier 
opdrachtgeverschap)kan ook voor senioren…….al jaren succesvol in Boxmeer
20:41:16 Van [……] aan iedereen: Door geluid heb een deel van de 
presentatie gemist.
20:42:42 Van [……] aan iedereen: als je kijkt naar ~10 jaar lijkt schans mij de 
beste locatie met capaciteit voor voldoende groei. 
20:43:06 Van [……] iedereen: [……]: Ik denk dat je een hele belangrijke 
opmerking plaatst.
20:44:37 Van [……] iedereen: Maar ik mis een beetje de doorstroming van 
de ouderen binnen de Hapse gemeenschap. Er zijn best veel ouderen in Haps en 
wat ik nu zie is dat bij een deel van de woningen de voor de ouderen zijn bestemd 
nu de leeftijdgrens is los gelaten. Het zou mooi zijn  als deze woningen aangepast 
zouden kunnen worden en de toets van de huidige wooneisen voor de ouderen 
zouden kunnen doorstaan.?

20:45:02 Van [……] iedereen: Komt dadelijk [……].
20:46:26 Van  [……] aan iedereen: De Rozengaard heeft mooie woningen 
voor onze ouderen, echter komen er de laatste jaren bijna geen Hapsenaren voor 
in aanmerking.
20:50:25 Van  [……] aan iedereen: Ik mis ondernemen en wonen combineren
20:51:03 Van  [……] aan iedereen: Inderdaad! Bestemmingsplannen 
zijn “maar” plannen en zijn door en voor mensen gemaakt. Hier zouden ook 
wijzigingen op kunnen worden ingediend.
20:52:16 Van  [……] aan iedereen: Bij discussie type woningen: Niet alleen 
geleidelijke bouw, maar ook gepland. Daarmee kunnen toekomstige bewoners 
van Haps anticiperen. Nu moeten jongeren te vaak uitwijken buiten Haps omdat 
initiatieven niet loskomen of te snel om te reageren
20:52:27 Van  [……] aan iedereen: Groen leefomgeving is niet alleen buiten 
de kom belangrijk, maar ook belangrijk de eerder groen aangewezen stukken intact 
houden, en niet volbouwen
20:52:56 Van  [……] aan iedereen: Bouw open ruimte in het dorp niet vol. 
Dat kan je maar 1x doen. Ga zoeken waar ruimte ligt aan de randen
20:53:21 Van  [……] aan iedereen: Bebouwing van de loswal
20:56:20 Van  [……]aan iedereen: Het geluid van de randweg is toch nog vrij 
goed te horen
20:56:57 Van [……] aan iedereen: Is er voldoende diep ingegaan op de 
woningbehoefte en locaties om er een masterplan van te maken? 
20:57:30 Van [……] aan iedereen: hoe wegen jullie de opmerkingen die 
gemaakt zijn. Sommige opmerkingen zijn wellicht 1 keer gemaakt en andere 10 
keer gemaakt, mar beiden maar 1 keer genoteerd?
20:59:46 Van [……] aan iedereen: Kerkgebouw om bouwen naar woningen 
voor jongere
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1.1.5	Afsluiting
Om 21:00 uur wordt de bijeenkomst afgesloten door Mercè de Miguel Capdevila. 
Zij dankt iedereen voor de inbreng. Het was bijzonder om met zo’n grote groep 
online te mogen werken.

Herhaald wordt dat op 8 juli a.s. een tweede bewonersavond zal worden 
gehouden. In de tussentijd zal alle verkregen informatie worden vertaald in een 
eerste concept-masterplan dat op de tweede avond aan orde komt. Ook de dan te 
maken opmerkingen worden beoordeeld in het masterplan verwerkt. Vervolgens is 
het aan het college een vaststellingsbesluit te nemen.
Het verslag van deze bijeenkomst wordt naar iedereen die zich voor deze avond 
heeft opgegeven toegestuurd. 

Als mensen na afloop nog richting de gemeente willen reageren, dan kan dat door 
een e-mail te richten aan Maurice Roefs.
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Aanwezig : 38 personen
  : Mercè de Miguel Capdevila (P2) en Maurice Roefs (CGM)

1.2.1 Opening
Mercè de Miguel Capdevila opent de bijeenkomst iets na 19:30 uur en heet 
iedereen van harte welkom. Het programma voor deze avond wordt doorgenomen.
Er wordt kort teruggeblikt op de oorspronkelijke opzet en bedoeling om al in 2020 
tot een Masterplan te komen. Als gevolg van COVID-19 heeft het hele proces 
vertraging opgelopen. Inmiddels is een nieuwe planning gemaakt die ertoe moet 
leiden dat in 2021 nog voor iedere kern in de gemeente Cuijk een Masterplan 
wonen wordt vastgesteld. Het gemeentebestuur wil hiermee vaart maken.
Vanavond is de bewonersavond gelukkig weer in een zaal, live. De eerste 
bewonersavond van 22 april jl. heeft vanwege de beperkingen online 
plaatsgevonden. Het verslag van die avond is eerder via e-mail aan alle deelnemers 
beschikbaar gesteld.

1.2.2	Bespreking	concept-Masterplan
Aan de hand van een presentatie – die als bijlage bij dit verslag is gevoegd –
wordt teruggeblikt op eerdere stappen. Er wordt ingegaan op de vraag wat het 
Masterplan wel en niet is, dit om duidelijk/helder te krijgen waar we met elkaar 
over spreken. De inbreng van de eerste bewonersavond volgt nog kort de revue; er 
is toen –zowel plenair als in drie groepen– digitaal gesproken over (i) de toekomst 
van Haps, (ii) welke soort woningen zijn nodig en waar en (iii) de verhuisstromen in 
Haps.

In deze bijeenkomst werd bewust geen rekening gehouden met eventuele 
planologische beperkingen of anderszins. De bedoeling was juist om ideeën van de 
bewoners, vanuit hun beleving, op tafel te krijgen.

Daarna volgt de bespreking van de conceptkaart voor het Masterplan wonen voor 
de kern Haps. Daarin staan de locaties uit de vorige kaart die zijn gewogen en 
beoordeeld en in beginsel voor woningbouw in aanmerking kunnen komen met 
daarbij een onderscheid naar korte, middellange en lange termijn.

1.2 Verslaglegging tweede bewonersavond
8 juli 2021 – in zaal de Posthoorn

Datum: 12-05-2021
Formaat: A3
Schaal 1: 10000 Aan dit kaartproduct kunnen geen rechten worden ontleend
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Alle suggesties van mogelijke bouwlocaties uit deze sessie zijn op kaart 
aangegeven. Ook de resultaten uit eerder door de dorpsraad gehouden enquête, 
zijn op kaart meegenomen. Al deze locaties zijn inmiddels getoetst aan geldende 
beleidskaders van provincie en gemeente. Dat zijn wettelijke regels, milieu- en 
hindercirkels, maar ook geldende ruimtelijke/planologische randvoorwaarden en 
grenzen van gemeente en provincie.

Het doel van het Masterplan is namelijk reële (bouw) mogelijkheden voor de 
komende 15 jaar aan te geven. 

1.2.3	Reacties
Hierna volgt de bespreking van de conceptkaart voor het Masterplan. De zaken 
die – voor en na de pauze – aan de orde zijn geweest, worden in dit verslag 
onderverdeeld naar algemene reacties, inhoudelijke en procesmatige reacties.

Algemeen:
• Vanuit de zaal wordt met klem aangegeven dat de reacties op persoonlijke 

titel worden gegeven. Ook vanuit de zaal wordt opgemerkt dat inderdaad dit 
het geval is en dat het onderwerp van deze avond ruim bekend was in Haps en 
eenieder de kans heeft gehad hiernaartoe te komen.

• Algemene overeenstemming over de grote noodzaak om woningen in Haps te 
bouwen.

Afspraak 1:
Deze noodzaak wordt in de tekst van het masterplan opgenomen met nadruk om 
op korte termijn veel woningen te realiseren.

Afspraak 2:
Meer locaties voor korte termijn worden in het masterplan opgenomen. Alle 
midden termijn locaties (oranje kleur) worden in het definitief masterplan als 
korte termijn aangeduid (gele kleur). Ook gaan een aantal locaties op lange termijn 
veranderd worden in midden termijn locaties.  

Inhoud:
• Wat zijn de motieven die ten grondslag liggen aan het niet opnemen van 

enkele van de eerdergenoemde locaties? Dat hangt onder meer samen met 
(bijvoorbeeld) het afstand moeten houden tot aangrenzende bedrijvigheid, 
de ruimtelijke opbouw van Haps of het behoud van (beschermde) 
landschappelijke waarden.

• Wat is de betekenis van de verschillende kleuren op de locaties? Deze geven 
een indicatie wanneer op de betreffende plek een ontwikkeling mogelijk 
gemaakt zou kunnen worden. Lichtgroen geeft aan wat nu reeds mogelijk is; 
geel zijn de plekken waar op korte termijn (1-2 jaar) een ontwikkeling zou 
kunnen plaatsvinden; oranje is de middellange termijn (3-5 jaar) en rood/bruin 
zijn (naar verwachting) locaties voor de langere termijn (6-10 jaar).

• Verder wordt gewezen op reeds bestaande mogelijkheden als mantelzorg- en 
pré-mantel-zorgwoningen en de splitsing van bestaande woningen. Oplossing 
van het woonvraagstuk zit daarmee ook voor een deel besloten in de al 
bestaande woningvoorraad als ook het transformeren van bestaand vastgoed.

• Wat is de status van het Masterplan? Het Masterplan wordt vastgesteld 
door het college en vormt daarmee een beleidskader waar plannen van 
initiatiefnemers zich daarnaar moeten voegen. Het Masterplan is – zoals al in 
de presentatie is aangegeven – bijvoorbeeld geen bestemmingsplan maar wel 
een belangrijke bouwsteen voor nieuwe ontwikkelingen in het dorp.

• Het belang van goede verbindingen van openbaar vervoer wordt nog 
aangestipt (valt buiten de scope van het Masterplan).
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• Welke visie ligt er nu voor Haps? Welke groei wordt nagestreefd in aantallen 
mensen en woningen? Het Masterplan wonen sluit aan bij ander beleid zoals 
de gemeentelijke structuurvisie. Aan de andere kant gaat het masterplan niet 
zo ver om aantallen mensen en woningen te benoemen. Bij de volgende stap, 
de uitwerking van de locaties, komt dit in beeld.

Landschap / openbare ruimte:
• Aan de noordzijde van Haps staat ter hoogte van de Oeffeltseweg een 

groene ster. Die is niet bedoeld als bouwlocatie maar geeft wel aan dat het 
dorpskarakter van Haps hier de boventoon moet voeren. Wenselijk is hier ook, 
met bomen en groen, een duidelijke markering te maken, in contrast met de 
schaalsprong van de industrie/kantoor gebouwen ten oosten van het dorp.

• Zichtlijnen zijn een belangrijk motief voor afweging. Maar, wat is de waarde 
van het behoud van zichtlijnen als op dit moment het zicht weinig fraai ervaren 
wordt? De aangegeven zichtlijnen op de kaart versterken de weefselstructuur 
van Haps. Hiermee krijgt het dorp juist duidelijke momenten waar de relatie 
dorp/omringende omgeving aandacht krijgt. Wanneer deze nu niet fraai wordt 
bevonden is de volgende stap hoe deze te verbeteren. De kern moet niet 
worden ingesloten maar juist meer relatie met de omgeving krijgen.

• Moet er betekenis worden gegeven aan de verschillen in grootte van de 
getekende zichtlijnen? Nee, dat is niet het geval.

• Opgemerkt wordt, dat niet alleen ruimte nodig is voor de bouw van woningen 
maar dat er in het Masterplan ook voldoende aandacht moet zijn voor behoud 
van groen en openbare ruimtes in het dorp. Toegelicht wordt dat de op de 
tekening gebruikte rasters indicatief bedoeld zijn; na vaststelling van het 
Masterplan zullen de locaties nader uitgewerkt moeten worden (zie ook in de 
presentatie ‘wat is het masterplan wel/ niet’).

Afspraak 3:
In de tekst van het definitieve masterplan zal dit punt nadrukkelijk worden 
opgenomen (dit was overigens een duidelijke uitkomst van de eerste sessie). 

Locaties:
• Zijn er locaties weggevallen om op die manier ruimte te bieden aan de 

uitbreiding van het industrieterrein? Nee, dat is niet het geval en ook niet de 
bedoeling.

• Locatie B staat niet juist op kaart aangegeven. Het gaat om timmerbedrijf 
Thijssen.

Afspraak 4:
Deze locatie wordt op de juiste plek in het definitieve masterplan opgenomen.

• De afstand tussen het dorp en het industrieterrein is nog best groot. Is dit vrije 
ruimte? En zo ja, waarom wordt er niet voor gekozen om deze te gebruiken 
voor woonbebouwing?  De afstand tussen industrieterrein en woonbebouwing 
is noodzakelijk/wenselijk vanwege korrelgrootte- en functieverschil om een 
goed woonklimaat te kunnen bieden. De richting voor Haps om verder uit te 
breiden ligt aan de westzijde. 

• Sommige aanwezigen pleiten voor uitbreiding van Haps in oostelijke richting. 
Andere aanwezigen vinden juist de uitbreiding in westelijke richting het meest 
passend met Haps. Stedenbouwkundige landschappelijke en planologische 
argumenten liggen ten grondslag aan de in het concept masterplan 
opgenomen keuze voor hoofduitbreiding in westelijke richting.
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Afspraak 5:
Het gemeentelijke team gaat opnieuw naar de mogelijkheden voor uitbreiding in 
oostelijke richting kijken. Ook wordt afgesproken dat de inhoudelijke argumenten 
voor de (hoofd-) uitbreiding in westelijke richting, in het masterplan worden 
opgenomen.
 
• Wat gaat er met de kerk gebeuren? Die wordt nu niet genoemd. Dat is 

correct. Herbestemming van een kerk vraagt om een maatwerkaanpak, is 
geen reguliere gebiedsontwikkeling en valt daarmee buiten de scope van het 
Masterplan. 

• Veel van de gronden zijn van particulieren. Welke houding neemt de gemeente 
aan als initiatieven uitblijven? In het Masterplan worden mogelijkheden 
weergegeven om zo nieuwe ontwikkelingen te stimuleren. Van een verplichting 
tot ontwikkeling kan geen sprake zijn. 

 
Provinciaal beleid:
• Op verzoek wordt de werking van de gebiedsaanduiding Ruimte voor Ruimte 

toegelicht. Dit is een afzonderlijke (provinciale) regeling die een eigen 
afwegingsmethodiek kent en buiten de scope van het Masterplan valt.

• Hoe denkt de provincie over woningbouw? De provincie kent de algemene 
stelregel dat woningbouw zoveel als mogelijk ‘binnenstedelijk’ moet gebeuren. 
Uitbreiding kan dus niet zomaar.

• Een aantal locaties valt op dit moment buiten de stedelijke begrenzing van de 
provincie, hoe reëel is het om hier te kunnen bouwen? Bebouwing zal mogelijk 
op korte termijn extra aandacht moeten krijgen, maar er zou intussen, na 
vaststelling masterplan, met een tijdelijke ontheffing al wel gewoond kunnen 
worden. 

• Wat het (provinciaal) binnenstedelijk gebied voor Haps is, staat op de kaart 
opgenomen die deel uitmaakt van de presentatie. Een deel van de locaties 
valt daarbuiten; de gemeente heeft hierover een zienswijze ingediend bij de 
provincie. Daarmee laten we zien, dat we tegemoet willen komen aan wensen 
uit het dorp en dat daarvoor ook lokaal draagvlak is. 

Woningbouwprogramma en woningtype
• Hoeveel woningen mogen er in Haps nu gebouwd worden? In de regionale 

woningmarktstrategie Land van Cuijk is gekozen voor het uitgangspunt om 
invulling te geven aan de actuele behoefte. Waar in het verleden nog gekozen 
werd voor een x aantal woningen voor iedere kern per jaar, wordt toegelicht 
dat de gemeente kiest voor het uitgangspunt van kwalitatieve toevoeging 
van woningen; getallen of contingenten zijn –al denkt de provincie daar niet 
altijd hetzelfde over– wat betreft de gemeente geen doorslaggevende rol. In 
het woningbouwprogramma wordt overigens op dit moment nog rekening 
gehouden met een aantal van (circa) 60 woningen. Maar, als zou blijken dat er 
in Haps meer woningen nodig zijn, dan staat de gemeente daarvoor open.

• Opgemerkt wordt, dat er nog veel meer woningen nodig zijn! Haps is de laatste 
decennia wel in aantal woningen gegroeid maar nauwelijks nog in het aantal 
inwoners. Uit de zaal volgt een oproep om, net als in Cuijk, uit te breiden met 
honderden woningen. (zie afspraak 1 en 2).

• Het denken over wonen zou anders moeten worden. Het gaat niet per se over 
alleen het toevoegen van reguliere (starters- of senioren-) woningen; er moet 
ook ruimte komen om andere woon-vormen/woonconcepten mogelijk te 
maken. Dat is juist.

Afspraak 6:
Een onderzoek naar woonvormen/typen passend bij Haps, zal als vervolgactie van 
het masterplan worden opgenomen.
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• Is er voldoende aandacht voor het monitoren van wat en hoeveel er gebouwd 
wordt? Geantwoord wordt dat met de komst van de Omgevingswet de 
aandacht hiervoor juist verscherpt wordt.

• Gewezen wordt op de mogelijkheden van transformatie van de bestaande 
voorraad en ook de mogelijkheden van doorstroming binnen de bestaande 
voorraad; nieuwbouw is belangrijk maar niet de enige oplossing; ook wordt 
nogmaals gewezen op het beleid dat de gemeente heeft om mantelzorg- en 
pré-mantelzorgwoningen te realiseren.

• Opgemerkt wordt dat vormen van tijdelijk wonen niet in het Masterplan 
zijn opgenomen. Dat is correct. Het Masterplan richt zich op invullingen met 
een permanent karakter. Voor tijdelijke oplossingen heeft de gemeente Cuijk 
overigens wel afzonderlijk beleid in voorbereiding waarbij op korte termijn o.a. 
het wonen in tiny houses aandacht krijgt.  

• Wat is de verdeling sociaal en vrije sector? Daar worden in het Masterplan nog 
geen uitspraken over gedaan. Bij de uitwerking van de locaties komt deze vraag 
aan de orde.

Procedureel:
• Nu zijn we nog de gemeente Cuijk. Zorgen worden geuit dat door de 

herindeling Haps op afstand komt te zitten en dat het dorp geconfronteerd 
wordt met onnodige vertraging. Er wordt dan ook met klem gevraag om 
procedureel de zaken snel op orde te krijgen en te houden. Bij de planning van 
masterplannen wonen bij alle kernen van de gemeente Cuijk gaan we uit van 
vaststelling door het college dit najaar.

• Kunnen er zienswijzen ingebracht worden tegen het Masterplan? De 
totstandkoming van het Masterplan is geen bestemmingsplanprocedure. De 
verschillende bewonersavonden zijn juist georganiseerd om de input van de 
bewoners in het plan mee te nemen. 

• Er wordt gevraagd een derde sessie te organiseren met zowel kaart als tekst 

van het definitief masterplan voor deze in het college wordt behandeld. De 
gekozen procedure voorziet hier niet in. Het projectteam heeft opdracht van 
het bestuur gekregen om bij elke kern van de gemeente Cuijk, twee sessies aan 
de totstandkoming van het masterplan te besteden. Binnen dit kader is dus niet 
mogelijke een derde sessie te organiseren. Het is aan het bestuur om eventueel 
hiervan af te wijken.

Afspraak 7:
Inmiddels is in overleg met wethouder Jilisen ruimte gevonden om de definitieve 
toelichting en karten van Masterplan Haps, voor collegebehandeling, met de 
deelnemers van de tweede sessie te delen. Het organiseren van een laatste sessie 
is ook mogelijk.

• Er wordt kritisch naar het nakomen van de gemaakte afspraken van deze avond 
gekeken. Een aantal aanwezigen geven aan weinig vertrouwen te hebben in 
het nakomen van de gemaakte afspraken. Uit de zaal volgen geluiden, dat 
met het proces de mensen in Haps worden “afgescheept”.  Ook het woord 
“argwaan” valt, (mede ingegeven door eerdere ervaringen rond de aanleg van 
de randweg). Er kan natuurlijk weinig ingebracht worden op zo’n gevoel. Vanuit 
het projectteam ziet men geen reden om van de tijdens de avond gemaakte 
afspraken af te wijken.

Afspraak 8:
Er wordt wederom toegezegd de gemaakte afspraken in het definitief masterplan 
te verwerken. 

• Wordt het verslag van vanavond aan de stukken voor het college toegevoegd?  
Ja. Het verslag van vanavond, met evt. opmerkingen van de aanwezigen, wordt 
gevoegd bij de stukken voor het college als het masterplan wordt vastgesteld. 
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1.2.4	Vervolg	/	afsluiting
Mercè de Miguel Capdevila geeft aanvullend nog een toelichting op de planning. 
Ze geeft aan dat volgens planning het Masterplan voor Haps in oktober door het 
college zou kunnen worden vastgesteld.

Afspraak 9:
De presentatie van vanavond wordt direct naar uw gemaild. Dit is inmiddels 
gebeurd. 

Afspraak 10:
Van deze avond wordt een verslag opgemaakt, dat uiterlijk 22 juli zal worden 
verstuurd naar de inwoners die zich als deelnemer voor deze bijeenkomst hebben 
opgegeven. Mensen die zonder voorafgaande aanmelding aanwezig zijn, kunnen 
hun e-mailadres na afloop nog opgeven zodat ook zij het verslag toegestuurd 
krijgen.

Afspraak 11: 
Reacties op het verslag kunnen tot 10 september 2021 worden doorgegeven aan 
Maurice Roefs.

Hierna wordt om 21:30 uur de avond gesloten onder dankzegging van ieders 
inbreng.

Datum: 12-05-2021
Formaat: A3
Schaal 1: 10000 Aan dit kaartproduct kunnen geen rechten worden ontleend
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Aanwezig : 23 personen
  : Mercè de Miguel Capdevila (P2) en Maurice Roefs (CGM)

1.3.1 Opening
De agenda voor deze avond ziet er als volgt uit:
• Terugblik op gemaakte afspraken op 8 juli 2021
• Verwerking afspraken in het definitieve Masterplan wonen voor Haps
• Reacties
• Hoe verder?

1.3.2	Bespreking	wijzigingen	in	het	concept-Masterplan	n.a.v.	de	afspraken
In het verslag van de vorige bijeenkomst (8 juli 2021) zijn 11 afspraken opgenomen 
(zie verslag tweede bijenkomst). Deze worden nagelopen. Conclusie van de avond 
is ook dat alle afspraken zijn nagekomen. 

Hier volgen de afspraken die tot aanpassing van het definitief masterplan hebben 
geleid.
• Afspraak 1 > korte termijn behoefte aan veel woningen
 Afgedaan; in het Masterplan is een tekst opgenomen waarmee dit vastgelegd 

wordt

• Afspraak 2 > meer locaties voor realisatie korte termijn op te nemen
 Afgedaan; diverse locaties zijn gewijzigd van oranje > geel en van rood > oranje

• Afspraak 3 > voldoende aandacht voor behoud van groen en openbare ruimtes
 Afgedaan door opname van een tekst hierover in het Masterplan

• Afspraak 4 > corrigeren van locatie timmerbedrijf Thijssen
 Afgedaan door aanpassing op kaartbeeld

• Afspraak 5 > opname motivering van uitbreidingsrichtingen
 Afgedaan door nadere toelichting hierover is opgenomen in het Masterplan

• Afspraak 6 > onderzoek doen naar woonvormen/typen
 Afgedaan door opname als onderdeel van de Uitvoeringsagenda van het 

Masterplan

• Afspraak 8 > opnemen/benoemen van alle gemaakte afspraken in het 
Masterplan

 Afgedaan door ze in het Masterplan op te nemen zoals hiervoor beschreven

Nota bene: de afspraken 7, 9, 10 en 11 waren van procedurele aard en zijn 
afgedaan voorafgaand aan deze derde bijeenkomst.

1.3 Verslaglegging derde bewonersavond
22 september 2021 – in zaal de Posthoorn
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Bij de bespreking/toelichting van de verwerking van de afspraken worden diverse 
opmerkingen geplaatst en vragen gesteld.
• De vraag wordt gesteld of de gemeente actief grond gaat verwerven voor de 

uitvoering van het Masterplan.
 Antwoord: nee, de gemeente gaat niet actief grond verwerven. De gemeente 

gaat zelf ook geen ontwikkelende rol vervullen. Wel gaat de gemeente het 
planologische instrumentarium, nodig voor het daadwerkelijk “bouwen van 
nieuwe woningen” voortvarend verder vormgeven (mogelijke instrumenten 
zijn o.a.: beleidsnota’s, ruimtelijke visies, beeldkwaliteitsplannen, 
bestemmingsplannen). 

• Gaat de gemeente onteigenen als ontwikkelingen (te) lang op zich laten 
wachten?

 Antwoord: het instrument van onteigening zal niet snel aan de orde zijn; aan 
de inzet worden strenge eisen gesteld en een zwaarwegende onderbouwing 
vanwege het algemeen belang.

• De groene ster nabij de ingang van het dorp aan de noordzijde moet bezien 
worden in relatie tot ontwikkelingen in de omgeving waarbij landschappelijke 
kwaliteiten een grote rol spelen.

• Locatie F aan de Schans, zelf door bewoners in eerdere sessies aangegeven, 
wordt nu door een aantal bewoners betreurd. Deze groep pleit voor behoud 
van groen. In reactie hierop wordt aangegeven wat de rol en functie van het 
Masterplan is. Er is op dit moment nog geen sprake van een herziening van het 
bestemmingsplan. De ingekomen reactie is daarmee geen formele zienswijze. 
In het Masterplan wordt de locatie aangegeven als potentiële bouwlocatie; 
voor eventuele woningbouw dient een planologische-juridische procedure 
nog te worden doorlopen. In het kader hiervan is er voldoende gelegenheid 

om particuliere belangen in te brengen. Bovendien zijn in het Masterplan ook 
voor deze plek, randvoorwaarden gesteld voor de verhouding met groen en 
omgeving bij verdichting.

• Er wordt uitleg gegeven wat ‘versterken van de dorpsrand’ betekent. 
Samengevat gaat het hier om aandacht voor de nieuwe randen van het dorp 
met het buitengebied. 

• Gevraagd wordt naar de rol en positie van Mooiland om de woningbouw te 
versnellen. Ook wordt aandacht in het Masterplan gevraagd voor aanpassing 
van bestaande woningvoorraad.

 Antwoord: Het Masterplan is niet het instrument voor de aanpassing van 
bestaande woningvoorraad. Dat wordt in vigerende bestemmingsplannen 
geregeld. Ook tijdelijke ontwikkelingen zoals flexwonen en tiny houses horen 
niet in het Masterplan thuis. Het Masterplan richt zich op nieuwe (permanente) 
ontwikkelingen. Mooiland heeft op dit moment geen eigen grondpositie 
maar kan uiteraard wel een dergelijke positie verwerven. In het overleg met 
de gemeente over de zogeheten prestatieafspraken zal dat ook aan de orde 
komen.

• Het verslag van deze avond wordt – net als de verslagen van de eerste twee 
bewonersavonden – opgenomen in het Masterplan bij de collegebehandeling
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• Heeft de gemeentelijke herindeling gevolgen voor dit Masterplan?
 Antwoord: de gemeente Land van Cuijk treedt in alles in de plaats van de 

rechtsvoorgangers. Dat betekent dus ook dat het Masterplan dat nog door 
de gemeente Cuijk wordt vastgesteld ook het Masterplan voor de nieuwe 
gemeente Land van Cuijk is. Daarin verandert de gemeentelijke herindeling 
niets. 

• Een deel van de aanwezigen vragen de realisatie van locatie K (gelegen buiten 
de provinciale stedelijke begrenzing) te vervangen naar “korte termijn”

 Antwoord: Dit is geen reële aanname want de (wettelijke) ladder van duurzame 
verstedelijking maakt dat buitenstedelijke ontwikkelingen gemotiveerd moeten 
worden en als gevolg van deze procedure is het niet te verwachten dat deze op 
korte termijn bebouwd kan worden. 

• Worden er ook voor de andere kernen Masterplannen vastgesteld?
 Antwoord: ja, in de maanden oktober en november 2021 wordt voor de kernen 

Beers, Linden, Vianen, Katwijk en Haps Masterplannen vastgesteld. Voor 
Sint-Agatha is dat al eerder in 2020 gebeurd.

1.3.3	Vervolg	/	afsluiting
Volgens planning wordt het Masterplan voor Haps op 2 november 2021 door 
het college vastgesteld. Hierna wordt om 21:05 uur de avond gesloten onder 
dankzegging van ieders inbreng.
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2.    Woningbehoefte
    onderzoek
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Het woningbouwprogramma van de gemeente Cuijk richt zich naar afspraken 
die daarover zijn gemaakt met de andere gemeenten in het Land van Cuijk in de 
zogeheten regionale woningmarktstrategie. Een van de daarin geformuleerde 
doelen is ervoor te zorgen dat de regio (per 1 januari 2022 samengevoegd tot 
één gemeente) een vitale regio is en blijft. Woningbouw is een middel dat aan dit 
streven bijdraagt. Dit streven is in de regionale woningmarktstrategie uitgedrukt in 
een groei van 3.000-4.000 woningen.

Eind 2018-2019 is, als uitwerking van de regionale woningmarktstrategie op lokaal 
niveau, voor de gemeente Cuijk een onderverdeling gemaakt voor de verwachte 
kwalitatieve woningbehoefte per kern. De uitkomst hiervan is vervat in de 
navolgende tabel.

De tabel is daarbij (mede) gebaseerd op de provinciale prognose van 2017, die voor 
de gemeente Cuijk tot 2030 voorzag in een vergroting van de woningvoorraad in 
een bandbreedte van 1.040-1.255 woningen. 

Het woningbouwprogramma van de gemeente is niet gericht op specifieke 
uitbreiding van de verschillende kernen. Woningbouw volgt in beginsel de 
demografische ontwikkelingen. Dit betekent dat bij concrete uitvoering van 
bouwplannen rekening gehouden dient te worden met en gereageerd wordt op 
algemene ontwikkelingen zoals de huishoudensverdunning (1-2 persoonshouden) 
en de vergrijzing.

De in 2018 vastgestelde regionale woningmarktstrategie biedt, onder voorwaarden, 
overigens wel ruimte voor andere ontwikkelingen. Voorwaarde daarbij is dat het 
gaat om concrete (kleine) plannen die planologisch uitvoerbaar zijn die passen 
binnen de randvoorwaarden zoals opgenomen in hoofdstuk 3.

2. Woningbehoefte onderzoek
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Tabel 4.2: Gemeente Cuijk. Kwalitatieve woningbehoefte per kern naar aantal beschikbare woningen in de plancapaciteit 2017-2030. 

 Woningtype Prijsklasse Beers Cuijk  Haps Katwijk Sint 
Agatha Vianen 

Ge-
meente

* 

Hu
ur

 

Eengezinswoning 
< €710 5 65 0-5 0-5 0 0-5 75 
€710-€1.000 0-5 10 0-5 0 0 0 20 
>€1.000 0 0 0 0 0 0 0 

Appartement 
< €710 0-5 75 0-5 0-5 0 0 75 
€710-€1.000 0 20 0 0 0 0 20 
>€1.000 0 5 0 0 0 0 5 

Grondgebonden 
nultredenwoning 

< €710 0-5 30 0-5 0 0 0 35 
€710-€1.000 0-5 25 0-5 0 0 0 30 
>€1.000 0 0 0 0 0 0 0 

Huur totaal 10 235 15 0-5 0 0-5 275 

Ko
op

 

Rij- / hoekwoning 

< €185.000 0 90 0 0 0 0 90 
€185-250.000 5 75 20 0-5 0-5 0-5 150 
€250-350.000 0 30 0-5 0 0 0 35 
>€350.000 0 0 0 0 0 0 0 

2^1 kap / 
geschakelde 
woning 

< €250.000 0-5 80 5-10 0-5 0-5 0-5 100 
€250-350.000 0-5 95 5 0 0 0-5 100 
>€350.000 0-5 20 0-5 0 0 0 60 

Vrijstaande woning 
< €250.000 0 100 0 0 0 0 100 
€250-350.000 0-5 55 5 0 0 0-5 80 
>€350.000 5 95 25 5 0-5 5 135 

Appartement 
< €185.000 0 35 0-5 0 0 0 35 
€185-250.000 0 35 0 0 0 0 35 
>€250.000 0 50 0 0 0 0 50 

Grondgebonden 
nultredenwoning 

< €185.000 0 50 0-5 0 0 0 55 
€185-250.000 0 20 0-5 0 0 0-5 45 
>€250.000 5 65 15 0-5 0-5 5 95 

Koop totaal 20 900 90 15 5 15 1.165 
Totaal 30 1.135 105 20 5 15 1.440 

*130 woningen zitten in categorie ‘overig’ en zijn dus niet ondergebracht naar kern  
Bron: WoON2015, Provincie Noord-Brabant (2017), Gemeente Cuijk. 
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In 2020 heeft de provincie een nieuwe prognose uitgebracht. Waar in 2017 nog 
onderscheid werd gemaakt in een zogeheten hoog en laag scenario, hanteert de 
prognose 2020 nog maar één groeicijfer. 
Voor de gemeente Cuijk wordt – gerekend vanaf 2020 – tot 2030 rekening 
gehouden met een groei van 1.080 woningen. 

In de grafiek is de prognose 2020 in beeld gebracht met de zwarte lijn. De rode lijn 
visualiseert het nu bekende programma. Daarbij is voor de verschillende kernen 
waar nu het Masterplan voor wordt vastgesteld in beginsel rekening gehouden met 
het in de eerdergenoemde tabel opgenomen aantal woningen.

De uitkomst van het Masterplan kan zijn, dat in de toekomst toe meer woningen 
noodzakelijk / wenselijk zijn. Zoals al eerder aangegeven, biedt de in 2018 
vastgestelde regionale woningmarktstrategie, onder voorwaarden, daarvoor de 
ruimte.
In het woningbouwprogramma is deze extra beleidsmatige ruimte al voorzien en 
in de grafiek samengevat onder de noemer ‘Scenario hoog+’ tot een niveau van 
(circa) 1.440 te realiseren woningen tot en met 2029.

In de regionale woningmarktstrategie staat verwoord dat woningbouw een middel 
is en geen doel op zich. Deze beleidsmatige ruimte biedt veel mogelijkheden. 
Uitgangspunt voor de toekomstige toevoeging van woningen in de kernen is, dat 
gestuurd op kwalitatieve toevoeging van woningen (welke woning is nodig om 
in actuele behoefte te voorzien?) en niet op kwantitatieve toevoeging (hoeveel 
woningen worden er toegevoegd?).

Dit vraagt dan ook om geregeld overleg tussen Dorpsraad en gemeente om 
gezamenlijk de vinger aan de pols te houden welke actuele behoefte er is. Juist 
ook om te reageren op het algemene gevoelen zoals naar voren gekomen uit de 
bewonersavonden om met nadruk op korte termijn veel woningen te realiseren. 

Prognose 
2017

Prognose 
2020

Woningvoo
rraad

Verwacht 
realisatie Scenario hoog+

2010 10.200
2011 10.161
2012 10.326
2013 10.479
2014 10.476
2015 10.513
2016 10.787
2017 10.725 10.727
2018 10.850 10.938
2019 10.975 11.094
2020 11.115 11.195 11.193
2021 11.220 11.305 11.339 11.339 12.715
2022 11.335 11.425 11.461 12.715
2023 11.425 11.560 11.638 12.715
2024 11.550 11.700 11.890 12.715
2025 11.630 11.835 12.125 12.715
2026 11.715 11.935 12.247 12.715
2027 11.785 12.025 12.379 12.715
2028 11.860 12.115 12.460 12.715
2029 11.930 12.195 12.542 12.715
2030 11.980 12.275 12.623 12.715

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

2020 11.195 11.305 11.425 11.560 11.700 11.835 11.935 12.025 12.115 12.195 12.275

2017 Hoog 10.725 10.850 10.975 11.115 11.220 11.335 11.425 11.550 11.630 11.715 11.785 11.860 11.930 11.980 1.255

2017 Laag 10.725 10.830 10.945 11.065 11.155 11.255 11.325 11.435 11.500 11.570 11.625 11.680 11.735 11.765 1.040
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3.    Woningbouw-
    ontwikkeling
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3.1 Analyse Haps
3.1.1	 Ruimtelijke	structuur
Haps is een kleine kern in het zuiden van de gemeente Cuijk. De ruimtelijke 
structuur van Haps wordt bepaald door het historische wegenpatroon en de 
lintbebouwing langs de Kerkstraat en de Beerseweg. De kerk met aangrenzend het 
kerkhof bevindt zich in het middengedeelte als een herkenbaar punt en markeert 
het centrum van Haps.

Mede door de structurerende werking van de bebouwingslinten heeft Haps een 
herkenbare stedenbouwkundige structuur. Uitbreiding heeft vooral in westelijke 
richting plaatsgevonden, tussen de verschillende historische wegen. In het zuiden 
zijn in de structuur nog restanten van de oude spoorlijn te vinden; het Duits Lijntje. 

De hoofdinfrastructuur bestaat uit een doorgaande verbindingsweg in de noord-
zuidrichting (Kerkstraat). Door komst van de randweg heeft de Kerkstraat een 
andere betekenis voor het dorp gekregen. Door de herinrichting van de Kerkstraat 
zal het meer een dorpsstraat worden.  

Haps is een kleine kern in een open agrarisch landschap. Hierdoor speelt het 
omliggende landschap een relatief grote rol binnen de kern. Doorzichten naar het 
buitengebied zijn erg belangrijk voor de beleving binnen de kern. De korte afstand 
van het centrum naar het buitengebied draagt ook bij aan de sterke relatie met de 
omgeving.

De uitbreidingen van Haps hebben veel groene ruimtes en zijn ruim van 
opzet. Mede hierdoor heeft de kern een groen en dorps karakter. Bij nieuwe 
bouwontwikkelingen zal voldoende aandacht zijn voor behoud van groene en 
openbare ruimtes. 

In Haps zijn het Dorpshart en het Duits-lijntje aangemerkt als aandachtsgebieden. 
Bij het dorpshart is de ruimtelijke opgave de versterking van de centrumfunctie. 
Het Duits-lijntje wordt gezien als een van de trekkers van formaat m.b.t. de cultuur- 
en/of natuur toeristische trekkers in dit gebied. Het Duits Lijntje kan bovendien een 
verbindende rol vervullen voor de natuur als EVZ maar ook door z’n verhalen en 
fysieke aanwezigheid voor recreatie en toerisme tussen Boxtel en Wesel.

3. Woningbouwontwikkeling
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3.1.2	 Structuurvisie	Cuijk	2030	(Haps)
De Structuurvisie Cuijk 2020 geeft de hoofdlijnen aan van de ruimtelijke 
ontwikkeling en inrichting van de gemeente Cuijk tot 2030. Een Structuurvisie legt 
niet vast waar welke functie of ruimtelijke ontwikkeling gerealiseerd wordt. Dit is 
voorbehouden aan de juridisch – planologische status van een bestemmingsplan. 
De Structuurvisie geeft ambitie, richting en koers aan de mogelijke ruimtelijke 
inrichting van de gemeente voor de nabije toekomst. Deze ambities, richtingen 
en koers zijn gebaseerd op demografische, sociale en economische trends en 
ontwikkelingen. Uitgangspunten vanuit de structuurvisie voor Haps zijn o.a.:

Kern gelegen in “Vitaal landelijk Cuijk”
• Bestaande kwaliteiten van het landelijk gebied behouden en versterken
• Multifunctioneel buitengebied, functies niet met elkaar concurreren
• Versterken aantrekkelijke dorpsentrees en randen
• Water; aandacht binnen kernen voor berging en/of infiltratie van hemelwater
• Duurzaamheid en innovatie

Gebiedsopgaven:
• Duits lijntje:
 Voormalige goederenlijn. Bijzondere landschapsstructuur tussen Boxtel 

en Wesel. Heeft op veel plaatsen groene inrichting. Is van betekenis als 
ecologische verbinding. Verdere ontwikkeling i.k.v. vergroten betekenis van de 
lijn in combinatie met recreatieve ontwikkeling.

• Ruimtelijk functioneel wensbeeld kernen:
• Creëren van ruimte;
• Inbreiden/transformeren;
• Vergroenen in het kader van klimaatadaptatie en hittestress;
• Toekomstbestendige woningen;
• Versterken en behouden zichtlijnen naar landschap.
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Structuurvisie Cuijk 2030 - CroonenBuro5
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3.1.3		 Planologische	begrenzingen
Bij het zoeken naar mogelijke locaties voor woningbouw spelen planologische 
spelregels een groot belang. Voor de bestaande kern geldt het bestemmingsplan 
‘Haps’. De begrenzing van het bestemmingsplan wordt hierna ook wel ‘dorpsrand’ 
genoemd. Daarnaast heeft de provincie in de Interim Omgevingsverordening 
Noord-Brabant ook een grens om de kern getrokken waarmee een scheidslijn 
wordt aangebracht tussen wat ‘stedelijk gebied’ of ‘landelijke kern’ en het 
omliggende ‘landelijk gebied’. De grenzen van het bestemmingsplan (dorpsrand) 
en van de provinciale verordening zijn niet altijd gelijk aan elkaar. Dit kan gevolgen 
hebben voor het tempo en de voorwaarden waaronder gewenste ontwikkelingen 
tot stand gebracht kunnen worden. Locaties binnen beide plangrenzen kunnen in 
principe sneller worden gerealiseerd. Deze planologische begrenzingen zijn op de 
naastliggende kaart inzichtelijk gemaakt.

3.1.4  Milieuaspecten
Bij de afweging van geschikte locaties nemen milieuaspecten ook een rol in. Er 
wordt naar een zo goed mogelijk woonklimaat gestreefd. Wanneer sprake is van 
hinder door bijvoorbeeld geluid of geur dan kan dit gevolgen hebben voor het 
woonklimaat ter plaatse. In Haps zijn er weinig hinder contouren. Aanwezig is de 
geluidscontour van de provinciale weg. Het Regionaal Bedrijven terrein Laarakker 
ligt op voldoende afstand van de kern. 
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3.2 Recente ontwikkelingen en bouwmogelijkheden
• CPO (gemeentewerf): 6 rijwoningen ontwikkeld en 7 woningen in ontwikkeling 
• Vivelli: 12 rijwoningen en 5 levensloopbestendige woningen
• Sint Hubertseweg ong. naast nummer 10: 1 vrijstaande woning
• Aalsvoorten: 7 rijwoningen en 6 twee-onder-een kapwoningen
• Boerenbond Parallelstraat: 12 huur appartementen
• Kavels De Schans
• Kavels Beerseweg

3.3 Potentiële woningbouwlocaties 
De potentiële woningbouwlocaties die worden afgewogen zijn locaties die door 
de dorpsraad in hun enquête zijn benoemd en aanvullend de locaties die door 
bewoners en/of eigenaren naar voren zijn gebracht bij de gemeente. Deze locaties 
zijn op bovengenoemde onderdelen in de ruimtelijke analyse afgewogen. 
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 1. Sint Hubertseweg / 
Zoetendaalstraat (I) 

2. De Kamp/ Achter de 
Beatrixlaan (G) 

3. Wildsestraat (J) 4. Kalkhofseweg 5. De Schans (F) 6. Zone Kerkstraat / 
Schans (H) 

7. Kasteel (K) 8. Straatkantseweg  

Planologie: 
binnen provinciale 
stedelijke begrenzing 

Nee Nee Nee Nee Ja Nee Nee   

Planologie: 
binnen 
bestemmmingsplangrens 
Haps 

Nee 
 
Locatie moet rekening 
houden met Duits lijntje 
en de zone 
riolering/leiding.  

Ja  Nee  Nee  Ja  Ja  Nee   

Structuurvisie: uitvoering 
van uitgangspunten 

Versterken entree.  Versterken dorpsrand Nee Nee Versterken dorpsrand Versterken entree Nee Nee  

Milieu: goed woon-en 
leefklimaat mogelijk 
(buiten hindercontouren) 

Ja Er ligt nu een agrarische 
beperking op. Dit zou 
opgeheven kunnen 
worden en voor een 
beter woonklimaat 
kunnen zorgen.  

Ja  Ja Ja Ja,  maar komt al dichter 
bij RBL. 

Ja, maar komt al dichter 
bij RBL. Geen prioriteit.  

Bedrijventerrein 
Straatkant; locatie staat 
op kaart Externe 
Veiligheid, moet 
eventueel uitgezocht 

Stedenbouw: verbeteren 
ruimtelijke kwaliteit 
 

Entree van Haps 
versterken, wel op een 
landelijke manier. Dus 
niet te vol.  
Tegen Duits lijntje daar is 
het gebied niet geschikt 
voor woningbouw. 

Versterken dorpsrand, op 
een landelijke manier. 
Dus niet te vol en met 
ruimte voor groen tussen 
en voor woningen. 

Hier is duidelijke doorkijk 
naar landelijk gebied 
aanwezig. Wanneer op 
goede manier de 
doorkijken worden 
behouden kan het een 
potentiële grotere 
uitbreidingslocatie zijn.  

Dorp heeft hier al een 
duidelijke entree en rand, 
het is niet wenselijk hier 
verder uit te breiden. 

Passend bij bestaande 
stedenbouwkundige 
structuur 

De entree van Haps kan 
met deze ontwikkeling 
worden verbeterd, wel op 
een landelijke manier. 
Dus niet te vol.  

Het terugbouwen van een 
kasteel waarin 
woningen/appartemente
n zijn opgenomen is ter 
plaatse een mooie 
ontwikkeling die veel 
zorgvuldigheid in 
uitvoering nodig heeft. 
Niet teveel en veel ruimte 
rondom en met respect 
voor de historie.  

De huidige setting van 
bedrijventerrein geeft 
geen aanleiding voor het 
toevoegen van woningen 
mede vanwege het 
beperkte woongenot. 

Aanpassingen n.a.v. 
bewonersavond 

Locatie gaat op verzoek 
van bewoners van rood 
naar oranje.  

Locatie gaat op verzoek 
van bewoners van oranje 
naar geel.  

  Locatie blijft geel. Locatie gaat op verzoek 
van bewoners van oranje 
naar geel. 

  

Locatie geschikt voor: Potentiële locatie 
geschikt voor lange 
termijn, mits 
planologische regelingen 
dit mogelijk maken.  

Potentiële locatie 
geschikt voor 
middellange termijn, mits 
planologische regelingen 
dit mogelijk maken.  

Potentiële locatie 
geschikt voor lange 
termijn, mits 
planologische regelingen 
dit mogelijk maken. 

Potentiële locatie 
vooralsnog niet geschikt 
voor uitbreiding.  

Potentiële locatie 
geschikt voor korte 
termijn, mits 
planologische regelingen 
dit mogelijk maken. 

Potentiële locatie 
geschikt voor 
middellange termijn, mits 
planologische regelingen 
dit mogelijk maken. 

Potentiële locatie 
geschikt voor lange 
termijn, mits 
planologische regelingen 
dit mogelijk maken. 

Potentiële locatie 
vooralsnog niet geschikt 
voor uitbreiding. 
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 9. Kerkstraat 14a -16 / 
Drukkerij Weemen (C) 

10. Marijkeplein 6 /  
Timmerbedrijf Thijssen 
(D) 

11. Stationsstraat / 
Parallelweg / 
Evenemententerrein  

12. De Aalsvoorten (E) 13. Sint Hubertseweg 9, 
De Aalshof 

14. Gebied Putselaar / 
Zoetsmeerseweg en St 
Hubertseweg (L) 

15.  Gebied achter 
Parallelstraat / Kijkuitpad 
tegen de rondweg met 
een geluidswal 
 

Planologie: 
binnen provinciale 
stedelijke begrenzing 

Ja Ja Ja Ja Nee, ligt wel binnen 
zogenoemde 
bebouwingsconcentratie. 

Nee Nee 

Planologie: 
binnen 
bestemmmingsplangrens 
Haps  

Ja  Ja Ja  Ja Nee Nee Nee 

Structuurvisie: uitvoering 
van uitgangspunten 

Transformatie  Transformatie Nee  Inbreiden Nee Ja, transformatie  Nee 

Milieu: goed woon-en 
leefklimaat mogelijk 
(buiten hindercontouren) 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee. Gebied ligt dichtbij 
de Randweg. Weg is juist 
o.a. uit het dorp gehaald 
voor een beter 
woonklimaat. 

Stedenbouw: verbeteren 
ruimtelijke kwaliteit 
 

Betreft een transformatie 
locatie. Van werken naar 
wonen. Passend in de 
stedenbouwkundige 
structuur.  

Betreft een transformatie 
locatie. Van werken naar 
wonen. Passend in de 
stedenbouwkundige 
structuur. 

Evenemententerrein is 
onderdeel van de 
landschappelijke 
structuur Duits lijntje. 
Bebouwing draagt niet bij 
aan toename ruimtelijke 
kwaliteit.   

Betreft een open locatie 
midden in het dorp. 
Logische aansluiting op 
recente ontwikkeling De 
Aalsvoorten.  

Betreft toevoegen van 
vrijstaande woningen. 
Locatie ligt wat verder 
buiten de kern. Wanneer 
de duidelijke overgang 
van landelijk gebied naar 
dorpskern zichtbaar blijft 
is / open blijft is 
toevoeging aan zuidkant 
van bestaande woning 
voorstelbaar.   

Gebied ligt nu in een 
bebouwingsconcentratie. 
Dus middels RvR is e.e.a. 
mogelijk.  
 
Transformatie van 
bestaande bedrijven naar 
wonen ligt voor de hand, 
waarbij het accent ligt 
richting St Hubertseweg.  

Gebied ligt tegen 
randweg. Gebied houdt 
het agrarisch landschap 
scherp t.o.v. kern. 
Randweg snijdt door het 
landschap en kan de kern 
duidelijk waarnemen. 
Gebied ook lastiger te 
ontsluiten vanuit de kern.  

Aanpassingen n.a.v. 
bewonersavond 

Locatie blijft geel. Locatie blijft geel.  Locatie blijft geel.    

Locatie geschikt voor: Potentiële locatie 
geschikt voor korte 
termijn, mits 
planologische regelingen 
dit mogelijk maken. 

Potentiële locatie 
geschikt voor korte 
termijn, mits 
planologische regelingen 
dit mogelijk maken. 

Locatie niet geschikt voor 
bebouwing. 

Potentiële locatie 
geschikt voor korte 
termijn, mits 
planologische regelingen 
dit mogelijk maken. 

Potentiële locatie 
geschikt voor bebouwing 
via RvR. Valt daardoor 
verder buiten het 
Masterplan Wonen. 
 

Potentiële locatie 
geschikt voor lange 
termijn, mits 
planologische regelingen 
dit mogelijk maken. 

Locatie niet geschikt voor 
bebouwing. 
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3.4  Kaartbeeld Masterplan Wonen
De weging van de locaties en het betrekken van diverse beleidsstukken leiden 
tot het kaartbeeld Masterplan wonen Haps. Op de kaart is zichtbaar gemaakt 
welke locaties in beginsel geschikt zijn voor bebouwing en welk tijdspad daarbij 
gevolgd kan worden. Ook zijn enkele ruimtelijke doelen weergegeven zoals het 
versterken van de ruimtelijke structuur van het Duits lijntje en het versterken van 
de dorpsentrees. 



Datum: 12-05-2021
Formaat: A3
Schaal 1: 10000 Aan dit kaartproduct kunnen geen rechten worden ontleend

Ke
rk

st
ra

at

Ke
rk

st
ra

at

Oe�eltseweg

Kalkhofsew
eg

Beerseweg

Kampsestraat

Moorenstraat

Burg.
MoorenstraatBurg.

Parallelstraat

Sint Hubertseweg

Sint Hubertseweg

Beerseweg

Kampsestraat

Straatkantseweg

Steenakkerstraat

Cu
ijk

se
w

eg

A

B

C

D

E

F
G

H

i

J

K

L

d.d. oktober 2021

Legenda

Potentiële locaties lange 
termijn

Potentiële locaties
middellange termijn

Potentiële locaties korte 
termijn

Inbreidingslocaties 
beschikbaar en in 
ontwikkeling

Dorpsentree 
versterken

Zichtlijnen

Visiekaart Masterplan 
Wonen Haps

Duits Lijntje

Contour bebouwings-
concentratie

Afstandzone hoogspanning

Attentiezone geluid 
A73 en N264

Dorpskern 
Aandachtsgebied

Bestemmingsplangrens 
(dorpsrand)

Provinciale grens Interim 
Verordening



42

3.5 Korte termijn 1 tot 2 jaar 
 (groene en gele locaties op kaartbeeld)

Om te komen tot woningbouw op korte termijn zijn in het dorp op dit moment de 
volgende mogelijkheden:
1. Ontwikkelen bestaande bouwmogelijkheden en inzetten van de bestaande 

wijzigingsbevoegdheden binnen het bestemmingsplan:
 (A)  Voor de 7 nog te bouwen woningen bij de CPO locatie wordt een  
  wijzigingsplan opgesteld. 

2. Aanvragen van woningsplitsing binnen bebouwde kom:
Voor grote woningen binnen bebouwde kom bestaat onder voorwaarde de 
mogelijkheid tot het aanvragen van woningsplitsing. 

3. Aanvragen van mantelzorgwoningen:
Voor mensen met een zorgindicatie biedt de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) ruimte voor mantelzorginitiatieven. Mantelzorgwoningen 
zijn op grond van de Wabo tijdelijke woningen. 

4. Aanvragen van Pré mantelzorgwoningen:
Indien mensen in de woonsituatie vooruit wensen te lopen op een toekomstige 
mantelzorgrelatie dan kan er onder voorwaarden aan een tijdelijke pré-
mantelzorgwoning medewerking worden verleend.

5. Particuliere initiatieven voor zover gelegen binnen de provinciale begrenzing 
landelijke kern: Bijvoorbeeld locatie:

 (C)  Kerkstraat 14a-16 / Drukkerij Weemen (appartementen)
 (D)  Marijkeplein 6 / Timmerbedrijf Thijssen
 (E)  Aalsvoorten 2
 (F)  De Schans / vrije kavels

6. Particuliere initiatieven voor zover gelegen buiten de provinciale begrenzing 
landelijke kern, maar binnen de begrenzing van het bestemmingsplan op 
verzoek van bewoners te onderzoeken of deze op kortere termijn te realiseren 
zijn. Bijvoorbeeld locaties:

 (G)  De Kamp / Achter Beatrixlaan
 (H)  Zone Kerkstraat / De Schans

Aandachtspunten en uitwerking aanvragen voor particuliere initiatieven:
Woningbouwprogramma: 
• Aanvraag moet passend zijn binnen het woningbouwprogramma

Stedenbouw: 
• Nieuwe bebouwing moet passend zijn in de ruimtelijke structuur van Haps
• Ontwikkelingen zijn kleinschalig en worden in samenhang opgericht 
• Transformatie van gebouwen heeft voorkeur ten opzichte van invulling open 

groene ruimtes
• Rekening wordt gehouden met het karakter van het landschap
• Ontwikkelingen vallen binnen de grenzen van de verordening Ruimte
• Er is ruimte voor bijzondere bouwmethoden

Duurzaamheid: 
• Ontwikkelingen streven naar Energie Neutraal bouwen

Openbare ruimte: 
• Er is aandacht voor een veilige ontsluiting, voldoende parkeergelegenheid en 

een groene landschappelijke inrichting omzoming van ontwikkelingen 

Leefbaarheid: 
• Ontwikkelingen dragen bij aan de versterking van de leefbaarheid van het dorp
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3.6 Middellange termijn 3 tot 5 jaar 
 (oranje locaties op kaartbeeld)

Naast de hiervoor beschreven maatregelen 2 tot en met 4 bij de locaties voor de 
korte termijn worden op middellange termijn de volgende mogelijkheden gezien 
als potentieel voor het toevoegen van woningbouw:
1. Particuliere initiatieven voor zover gelegen binnen de provinciale begrenzing 

landelijke kern.
2. Particuliere initiatieven voor zover gelegen buiten zowel de 

bestemmingsplanbegrenzing als de provinciale begrenzing landelijke kern, op 
verzoek van de bewoners te onderzoeken, of deze op middellange termijn te 
realiseren zijn. Bijvoorbeeld locatie:

 (i)  Sint Hubertseweg / Zoetendaalstraat 

Aandachtspunten en uitwerking aanvragen voor particuliere initiatieven:

Woningbouwprogramma: 
• Aanvraag moet passend zijn binnen het woningbouwprogramma

Stedenbouw: 
• Nieuwe bebouwing moet passend zijn in de ruimtelijke structuur van Haps
• Ontwikkelingen zijn kleinschalig en worden in samenhang opgericht
• Transformatie van gebouwen heeft voorkeur ten opzichte van invulling open 

groene ruimtes
• Rekening wordt gehouden met het karakter van het landschap
• Ontwikkelingen vallen binnen de grenzen van de verordening Ruimte
• Er is ruimte voor bijzondere bouwmethoden

Duurzaamheid: 
• Ontwikkelingen streven naar Energie Neutraal bouwen

Openbare ruimte: 
• Er is aandacht voor een veilige ontsluiting, voldoende parkeergelegenheid en 

een groene landschappelijke inrichting omzoming van ontwikkelingen

Leefbaarheid: 
• Ontwikkelingen dragen bij aan de versterking van de leefbaarheid van het dorp
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3.7 Lange termijn 6 tot 10 jaar 
 (rode locaties op kaartbeeld)

Op lange termijn zal met name worden gekeken naar locaties waarvan de huidige 
functie in de toekomst mogelijk gaat verdwijnen en/of locaties die vrijkomen 
doordat milieuhindercontouren kunnen worden aangepakt. Vooralsnog wordt bij 
uitbreiding door woningbouwontwikkeling naar de westkant van Haps gekeken. Op 
dit moment bevinden zich aan de oostkant van Haps enkele beperkingen waardoor 
ontwikkeling van de gebieden moeilijker is (beperkingen zijn o.a. nabijheid 
bedrijventerrein Laarakker, aanwezigheid van cultuurhistorische akkers, agrarische 
waarden/kwetsbare soorten) en waardoor ontwikkeling richting het westen voor 
de korte en middellange termijn ruimtelijk gezien het meest logisch is.

Indien op langere termijn de vraag naar meer uitbreidingslocaties nog steeds aan 
de orde is, dan kan dat aanleiding zijn om op dat moment opnieuw te bekijken 
welke locaties het meest geschikt zijn. De oostelijke richting van Haps, maar ook 
andere locaties kunnen dan opnieuw worden afgewogen. 

Locaties in eigendom van de gemeente hebben de voorkeur bij ontwikkeling. 
Locaties voor de lange termijn zijn bijvoorbeeld:
 (J)  Wildsestraat
 (K)  Kasteel
 (L)  Gebied Putselaar/Zoetmeersweg/Sint Hubertseweg

Aandachtspunten en uitwerking aanvragen voor particuliere initiatieven:

Woningbouwprogramma: 
• Aanvraag moet passend zijn binnen het woningbouwprogramma

Stedenbouw: 
• Nieuwe bebouwing moet passend zijn in de ruimtelijke structuur van Haps
• Ontwikkelingen zijn kleinschalig en worden in samenhang opgericht
• Transformatie van gebouwen heeft voorkeur ten opzichte van invulling open 

groene ruimtes
• Rekening wordt gehouden met het karakter van het landschap
• Ontwikkelingen vallen binnen de grenzen van de verordening Ruimte
• Er is ruimte voor bijzondere bouwmethoden

Duurzaamheid: 
• Ontwikkelingen streven naar Energie Neutraal bouwen

Openbare ruimte: 
• Er is aandacht voor een veilige ontsluiting, voldoende parkeergelegenheid en 

een groene landschappelijke inrichting omzoming van ontwikkelingen

Leefbaarheid: 
• Ontwikkelingen dragen bij aan de versterking van de leefbaarheid van het dorp
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4.    Conclusie
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De vragen of er extra woningen, voor welke doelgroep en op welke locaties nodig 
zijn, zijn aan bod gekomen in dit Masterplan. Gesteld kan worden dat voor de kern 
Haps er zeker een grote noodzaak ervaren wordt voor toevoeging van woningen op 
korte termijn. Dat geldt overigens ook voor de middellange en lange termijn.

Omdat de voorraad woningen voor de toekomst voor het grootste deel 
bestaat uit de bestaande voorraad, is de verwachting dat met name woningen 
toegevoegd moeten worden voor de doelgroepen starters (behoud van jeugd 
en gezinsvorming) en senioren (bevorderen van doorstroom). Het is mogelijk 
woningen fasegewijs toe te voegen, waarbij als extra voorwaarde geldt dat de 
marktvraag aantoonbaar moet matchen met het bouwplan. Om in de toekomst 
geen incourante woningvoorraad te krijgen is (aanvullend) onderzoek nodig om 
vast te kunnen te stellen welke typen het meest passend zijn voor de kern Haps.

Vervolg
Het Masterplan is in overleg met vertegenwoordigers uit de bevolking en de 
Dorpsraad Haps tot stand gekomen. Het bevat geen eindbeeld; het geeft wel 
richting, inspireert en nodigt uit. Het Masterplan wordt vastgesteld door het 
college van burgemeester en wethouders als startdocument om samen met 
de Dorpsraad Haps vorm te blijven geven aan het wonen in de eigen kern. Het 
Masterplan wordt ter informatie aan de gemeenteraad aangeboden.

Uitvoeringsprogramma
Uit het Masterplan volgen in de loop van de tijd diverse acties.
Dit vraagt om een voortdurende dialoog tussen de Dorpsraad en het 
gemeentebestuur waarbij invulling wordt gegeven aan een dynamisch 
Uitvoeringsprogramma nadat het Masterplan door het college is vastgesteld. De 
eerste aanzet van dit programma ziet er als volgt uit en wordt in de loop van de tijd 
aangepast of aangevuld met nieuwe actiepunten.

4. Conclusie

Actie Actiehouder	 Termijn

1. Voortdurende dialoog over het Masterplan Dorpsraad/Gemeente 2021 e.v.

2. Bespreking van het Masterplan met de 
provincie

Gemeente 2021-2022

3.  Onderzoek doen naar woonvormen/typen 
passend bij Haps

Gemeente 2022
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