
   
Betoog bij de motie “ Kansen, die onderzoek je” bij agendapunt  21 van de raadsvergadering dd 24 
juni: instemming ruimtelijk/functioneel programma van eisen MFA de Groene Long Sint 
Oedenrode. 

 
Voorzitter  
 
In de commissievergadering is uitvoerig over de te bouwen MFA “De Groene Long” 
gesproken.  Alle fracties waardeerden het vele werk wat vanuit diverse partijen verricht is, 
en de forse stappen die gemaakt zijn. Er waren twee punten die – niet alleen door de twee 
insprekers – maar vanuit bijna alle fracties specifiek de aandacht vroegen, te weten de 
ruimte voor de wijk, en de overschrijding van het budget. 
 
Als indiener van voorliggende motie heb ik op 10 juni goed geluisterd naar de betogen 
toen na agendapunt de Groene Long het agendapunt ‘verbeteren van regie op de 
woningbouw’ aan de orde was. Er was geen fractie die – ondanks de complimenten voor 
de wethouder en de mooie stappen die we als gemeente vooruit maken –  niet bezorgd 
was over het te kort aan woningen in onze gemeente. Even zo was er, een week later in 
de commissievergadering over de jaarrekening en de eerste bestuursrapportage, geen 
fractie die niet bezorgd was over de financiën van onze gemeente.  
 
De motie die voorligt, is hier geheel mee in lijn. Met de motie wordt beoogd – om door het 
toevoegen van sociale woningbouw – de overschrijding van de begroting van de MFA te 
beperken, en tevens middelen te genereren om de ruimte voor de wijk te vergroten, en 
naar de begane grond te verplaatsen. Win, win, win, mooier kan ik het niet maken. Wie 
kan in deze tijd tegen een onderzoek zijn dat mogelijk extra woningen oplevert en de 
uitgaven van de gemeente beperkt ? 

 
In de commissievergaderingen was bij enkele fracties ook terughoudendheid. Wordt de 
bouwmassa niet te groot ? Gaat het niet vertragend werken? Die fracties kan ik gerust 
stellen. Deze motie beslist niet over de bouw, het roept op om kansen te onderzoeken. 
Want wie kan nu zeggen dat de bouwmassa te groot is ? Wij als raadsleden, hebben – net 
als de bewoners in de wijk - nog geen tekening gezien.  
 

Tot slot, de resultaten van het  onderzoek wat wij na streven, en waaraan – dat is zeker – 
Woonmeij graag deel neemt, die resultaten kunnen bekend zijn voor 4 november, dus voor 
dat we in de raad de financiële kant van “De Groene Long”  bespreken. Dus van vertraging 
is geen sprake.  
 
Tot zo ver 


