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Nieuwsbrief De Wilde Wingerd 

Sloop en nieuwbouw Wilde Wingerd 

Verslag informatieavond 17 februari 

Samen met gemeente Valkenswaard organiseerde Woningbelang op 
donderdag 17 februari  een online informatiebijeenkomst over de 
plannen op de locatie Wilde Wingerd in het Gegraaf. De huidige 
woningen aan de Wilde Wingerd worden gesloopt en Woningbelang 
bouwt er nieuwe woningen terug. 
 
In deze nieuwsbrief leest u een verslag van deze avond. 

 



 

Wat is er besproken? 

Tijdens de informatieavond hebben we meer verteld over:  

• de bedoeling van het sloop- en nieuwbouwplan 

• waar we nu staan en de verwachte planning 

• hoe we de omwonenden willen betrekken 

• hoe de procedure is voor het geval u een zienswijze wilt indienen  
 

Plannen voor een mooie nieuwe wijk 

De woningen aan de Wilde Wingerd voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Daarom 
hebben we plannen om ze te slopen en er mooie, duurzame en betaalbare woningen terug 
te bouwen. Tijdens de informatieavond hebben we het eerste stedenbouwkundig plan laten 
zien. Daarin is te zien dat we plannen hebben om op deze locatie 32 eengezinswoningen te 
bouwen, waarvan 20 in de sociale huur en 12 in de betaalbare koop (1 t/m 12 in de 
stedenbouwkundige opzet). Ook onderdeel van het plan is een appartementengebouw (3 
lagen) met 28 appartementen in de sociale huur. Er is veel ruimte voor groen opgenomen in 
het plan. Parkeren vindt plaats in het openbaar gebied en in het plan wordt rekening 
gehouden met voldoende parkeerplaatsen, passend bij het aantal woningen.  
 

 

Bekijk hier de presentatie van de informatieavond 

https://www.woningbelang.nl/ik-zoek-een-woning/nieuwbouw/geplande-projecten/de-wilde-wingerd


 

Op dit moment loopt de procedure bij de gemeente 

Omwonenden kunnen tot en met 23 februari inspraakreacties op het voorontwerp indienen 
bij de gemeente. Lees hier meer informatie over de inspraakprocedure. 
 

Verwachte planning 

Als we de bestemmingsplanprocedure zonder beroep bij Raad van State doorlopen, is het 
plan eind 2022 onherroepelijk. We verwachten dan te starten met de sloop eind 2022 of 
begin 2023. De sloop is dan waarschijnlijk klaar in maart 2023, waarna aansluitend de bouw 
start. Deze is naar verwachting in juli 2024 klaar, de inrichting van de openbare ruimte in 
oktober 2024. Mocht er een procedure bij de Raad van State komen, dan vertraagt het plan. 
In dat geval informeren we opnieuw over de planning. 
 

VOORLOPIGE PLANNING 

• Start sloop: eind 2022/begin 2023 
• Sloop gereed: maart 2023, aansluitend start bouw 
• Nieuwbouw opgeleverd: juli 2024 
• Inrichting openbaar gebied klaar: oktober 2024 
 

 

Omgeving informeren  

Het is ons doel om de omgeving goed te informeren over de ontwikkelingen gedurende het 
hele project. Daarvoor versturen we regelmatig per e-mail een nieuwsbrief zoals deze. We 
zorgen voor een actuele pagina op www.woningbelang.nl (Ik zoek een woning » Nieuwbouw 
» Geplande projecten » De Wilde Wingerd). Ook wijkcommissie Het Gegraaf is betrokken en 
zal op hun website actuele informatie publiceren. 
 

Meepraten over het project?  

We blijven graag in gesprek met de betrokken omwonenden. Daarvoor richten we een 
klankbordgroep op. Met de klankbordgroep bespreken we onder andere de planning. Ook 
bespreken we wat er leeft in de omgeving en hoe we daar rekening mee kunnen houden. 
Bijvoorbeeld de toegankelijkheid en parkeergelegenheid tijdens de sloop en bouw. In de 
klankbordgroep is ruimte voor ongeveer 8 personen. Samen overleggen we hoe vaak 
overleg gewenst is. 
 

Heeft u interesse om deel te nemen in de klankbordgroep? 

Via de projectpagina over de Wilde Wingerd op onze website kunt u zich aanmelden. 
Gebruik daarvoor het contactformulier. Vermeld daarbij dat u zich wilt aanmelden voor de 
‘Klankbordgroep Wilde Wingerd’. 
 
Meld uzelf hier aan. 
  

https://www.valkenswaard.nl/in-valkenswaard/ruimtelijke-plannen-in-procedure_43757/item/voorontwerpbestemmingsplan-de-wilde-wingerd-27-januari-2022-tm-23-februari-2022_97429.html
http://www.hetgegraaf.nl/
https://www.woningbelang.nl/ik-zoek-een-woning/nieuwbouw/geplande-projecten/de-wilde-wingerd


 

HUIDIGE BEWONERS 

De Woningbelang huurders die in de Wilde Wingerd woonden, zijn inmiddels allemaal 
verhuisd. Als wij woningen gaan slopen, werken we altijd samen met een 
leegstandsverhuurder.  Dat is beter voor de leefbaarheid in de wijk. 
 
De huurders die op dit moment in de oude woningen aan de Wilde Wingerd wonen, huren de 
woningen tijdelijk. Via hun tijdelijke verhuurder Interveste worden ze op de hoogte gehouden 
van de planning. Zoals het er nu naar uitziet, start de sloop aan het einde van dit jaar. Dat 
betekent dat de huidige tijdelijke huurders op zoek moeten naar een andere woning.  
 
Woningbelang publiceert haar vrijkomende woningen op https://www.wooniezie.nl/. Wij 
adviseren al onze woningzoekenden om zich in te schrijven en te reageren via Wooniezie. 
Daarop staan alle vrijkomende woningen van de 13 corporaties in de Metropoolregio 
Eindhoven.  
 
Als er nog niet voldoende inschrijftijd is opgebouwd, is een andere tijdelijke woning via 
Interveste misschien een optie. Neem daarvoor contact op met Interveste. 

 
 
  

https://www.wooniezie.nl/
https://www.interveste.nl/


 

 
 

Contact met Woningbelang 

Bel ons gerust als u vragen heeft: (040) 208 38 38 

Dat kan van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 17.00 uur. En op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. 
Of stuur een e-mail naar info@woningbelang.nl. 
 

Even langskomen kan natuurlijk ook 

Onze Woonwinkel is open van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Wilt u ’s middags 
komen? Maak dan eerst een afspraak. 
 

 

 

Bezoekadres Waalreseweg 25 in Valkenswaard 
Postadres Postbus 117 
 5550 AC  Valkenswaard 
 
Telefoon (040) 208 38 38 
E-mail info@woningbelang.nl 
Internet www.woningbelang.nl 

 

 


