
 

 

 

Aan: het college van burgemeester en wethouders van Vught 

Datum: 5 februari 2019 

Betreft: schriftelijke vragen over woningtoewijzing Isabellaveld 

 

Geacht college, 

De fractie van D66 heeft de afgelopen raadscyclus enkele keren vragen gesteld over de 

woningen op het Isabellaveld die in de verkoop komen. We hebben meermalen onze zorgen 

geuit over de constructie die is toegepast om de verkoopprijs boven het door de raad 

vastgestelde maximum te tillen. Bij de verkoopprijzen, die bij sociale koop al op het 

maximum van 250.000 euro zaten en bij de middeldure koop die bijna het maximum van 

400.000 euro kosten, werden zogenoemde pluspakketten aangeboden. Hierin zat 

bijvoorbeeld iets basaals als een wc op de eerste verdieping. Er kon niet gekozen worden uit 

losse onderdelen van het pluspakket; het was alles of niets. D66 verwachtte dan ook dat alle 

kopers een pluspakket zouden nemen, waardoor de woningen dus boven de door de raad 

maximum vastgestelde prijs zou komen. 

Deze week heeft aannemer Van der Heijden de woningen toegewezen. Zoals in de 

voorwaarden stond, was er met de gemeente overeengekomen dat de aannemer hierin 

volledig de vrije hand had. Het aantal inschrijvingen was hoog. Meer dan 400 mensen 

schreven zich in voor een of meerdere woningen. De teleurstelling was bij veel mensen dus 

ook groot. Nadat ze gehoord hebben gekregen dat ze geen woning hebben toegewezen 

gekregen, heeft een deel navraag gedaan bij de makelaars. Zij kregen te horen dat alleen 

mensen gekozen zijn die het ‘pluspakket’ wilden, omdat de bouw anders te duur zou 

worden. Het klopte dus niet wat het college vorige week in de gemeenteraadsvergadering 

zei, dat iedereen vrij is om het pluspakket al dan niet af te nemen. Natuurlijk, niet afnemen 

kon bij de inschrijving, maar niet afnemen van het pluspakket betekende dus geen woning. 

Verder werden alleen mensen gekozen die geen voorbehoud van financiering hadden. Ook is 

er bij de toewijzing geen rekening gehouden met een leeftijdsgrens, inkomensgrens of 

woonplaatsbepaling. Dat terwijl de woningen op het Isabellaveld bij moeten dragen aan 

doorstroming van huur naar koop en kansen voor starters op de huizenmarkt. 



 

D66 heeft daarom de volgende vragen: 

1. Mensen die zich ingeschreven hebben, kregen te horen dat alleen mensen een 

woning toegewezen hebben gekregen die geen voorbehoud van financiering hadden. 

Wat vindt u daarvan? 

2. Bij alle koopwoningen, ook bij de ‘sociale’ was er geen inkomensgrens, leeftijdsgrens 

en/of woonplaatsbepaling opgelegd. Vindt het college dat geen gemiste kans om 

doorstroming op de Vughtse woningmarkt op gang te brengen? 

3. Volgens ingeschreven mensen hebben alleen mensen een woning toegewezen 

gekregen die een zogenoemd pluspakket wilden afnemen (bij de woningen van 

250.000 euro bedroeg dat pakket 38.000 euro en bij de middeldure woningen van 

399.000/380.000 was dat 36.500 euro). Bent u het met D66 eens dat de aannemer 

met deze truc de door de raad vastgestelde woningbouwprijzen- en categorieën 

heeft omzeild? 

4. Want vindt het college ervan dat er nu geen enkele betaalbare koopwoning 

(maximaal 250.000 euro) op het Isabellaveld komt? 

5. Bent u het met D66 eens dat echte starters de dupe zijn van deze wijze van 

woningtoewijzing nu er geen leeftijds- en/of inkomensgrens is toegepast? 

6. Vindt het college net als D66 dat Van der Heijden bouw een transparante en 

uitlegbare manier van toewijzing had moeten toepassen, bijvoorbeeld door een 

notaris te laten loten of de loting in de openbaarheid te doen? 

7. Vindt u het achteraf gezien niet jammer dat u bij de woningtoewijzing geen enkel 

kader heeft meegegeven aan de aannemer? 

8. Gaat u een volgende keer wederom op deze manier woningen in de markt zetten? 

 

Fons Potters 

Raadslid D66 


