
Motie: Kansen, die onderzoek je!

De raad van de gemeente Meierijstad in vergadering bijeen op 24 juni 2021

constaterend dat:

– de plannen m.b.t. scholen, sportzaal en kinderopvang op hoofdlijnen de instemming van de raad 
hebben;

– wijkbewoners tijdens een bijeenkomst op 13 november 2019 en insprekers (de seniorenraad en 
welzijn de Meierij) in hun inspraakreactie bij de commissie Mens en Maatschappij op 10 juni 2021 
de behoefte aan een ruimere wijkaccommodatie op de begane grond hebben uitgesproken.

– vergelijkbare  geluiden op 10 juni in de commissievergadering door vele fracties zijn geuit, ook in 
het verlengde van de verantwoordelijkheid van de gemeente m.b.t. WMO, Jeugdwet, vergrijzing 
enz.;

– er sprake is van een forse budget overschrijding en de raad kansen ziet om deze budget-
overschrijding te beperken 

overwegende dat: 

– een ruimere en beter toegankelijke wijk-/ontmoetingsfunctie, die zowel overdag als ‘s avonds 
bruikbaar is, zorgt voor de noodzakelijke samenhang, stimulering en activering van de wijk;

– verwacht wordt dat door de bouw van sociale huurwoningen op (aan of nabij) de MFA  de 
mogelijkheid ontstaat dat met een beperktere overschrijding van het budget er een grotere  wijk-
/ontmoetingsfunctie op de begane grond te realiseren is;

–Woonmeij deze verwachting deelt en bereid is dit in samenwerking met de gemeente concreet te 
onderzoeken;

– dat hierdoor tevens aan de wens van de raad wordt voldaan om meer sociale huurwoningen in 
Sint Oedenrode te realiseren;

– en de kans bestaat dat hierdoor mogelijkheden tot verjonging in de wijk ontstaan

vraagt het college om: 

– om op korte termijn met  Woonmeij te onderzoeken of door middel van het toevoegen van 
sociale huurwoningen op (aan of nabij) de  MFA , de ruimte voor de wijk- / ontmoetingsfunctie 
vergroot kan worden, op de begane grond kan worden gesitueerd en  de financiële overschrijding 
kan worden  beperkt.

– en de resultaten hiervan, voor of tijdens de begrotingsbespreking over de Groene Long – 



verwacht dd 4 november 2021 – zodanig aan de raad voor te leggen, dat een integrale afweging 
mogelijk is. 

En gaat over tot de orde van de dag
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