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Programma 7 April 2021 

Gemeente Reusel-
De Mierden Ad van Gestel Inleiding 

Gemeente Reusel-
De Mierden

Wethouder Peter 
van de Noort Welkomstwoord

Buro Hofsteden Hans Hofman Stedenbouwkundig plan

Keeris Architecten Pieter Keeris Ontwerp van de woningen

J.A. van Gisbergen Janneke Visser Verkoopproces en planning

Gemeente Reusel-
De Mierden Ad van Gestel Voorwaarden loting

Gemeente Reusel-
De Mierden Ad van Gestel Vragen  





Visie-schetsontwerp

Stedenbouwkundig plan

3D-impressies

Beeldkwaliteit

Stedenbouwkundig Ontwerp  



basisfilosofie ‘iedereen woont aan het groen’



stedenbouwkundig ontwerp



aanpassing stedenbouwkundig plan



diversiteit: mogelijk programma
mogelijk 1 

vrijstaande woning

mogelijk rijwoningen voor 
gezinnen of eenpersoons-
huishoudens, middelste 
mogelijk sociaal

mogelijk 4 twee-onder-één-
kapwoningen, uitgewerkt in 

eengezinswoningen of  
levensloopbestendige 

woningen (senioren)

2 vrijstaande 
woningen

mix van vrijstaande, twee-onder-
één-kapwoningen (senioren- en/of 
eengezinswoningen) en rijwoningen 

mogelijk 2 twee-onder-één-
kapwoningen (uitgewerkt in 

eengezinswoningen of  
levensloopbestendige 

woningen (senioren) en 1 
vrijstaande woning



kenschets 
programma



iedereen woont aan het groen











beeldkwaliteit: accenten



beeldkwaliteit: rooilijnen



beeldkwaliteit: rooilijnen

beeldkwaliteit: goothoogte < > materiaalgebruik



beeldkwaliteit: kleur- en materiaalgebruik



stedenbouwkundig plan: fase 1



proefverkaveling: fase 1



architectonische uitwerking: fase 1





Introductie

Verkaveling
Senioren- 2/1Kap- en Rijwoningen

Individueel gesprek / Keuze vrijheid
Vrijstaande woningen

Animatie

onderwerpen

‘t Kantje te Hulsel



Introductie

Ruim 40 jaar een betrouwbare partner in de Kempen

Specialisme in C.P.O en particuliere woningbouw 

Veel ervaring in ontwerpen van woningen op deze schaal

Individuele aandacht voor uw eigen woning!

Wij staan voor betaalbare mooie & duurzame architectuur

Goede relatie met gemeente Reusel

Oog voor detail





Architectuur in CPO



Verkaveling

























































keuze vrijheid

Baksteen (rood-bruin) Accent Materiaal Kozijnen (hout/kunststof)



450 m2
412 m2

488 m2
471 m2

vrijstaande kavels



‘t Kantje 
te Hulsel

Animatie
https://www.youtube.com/watch?v=Ngc6846kfN8

https://www.youtube.com/watch?v=Ngc6846kfN8




Wie zijn wij?
Aannemersbedrijf J.A. van Gisbergen B.V. uit Hooge Mierde 
is een aannemersbedrijf met een rijke traditie die zijn 
oorsprong vindt rond 1750. 

Ons werkgebied is geheel Noord-Brabant en ook net daarbuiten.
Wij hebben ca. 100 werknemers in vaste dienst en zijn van alle markten thuis. 

Of het nu gaat om de nieuwbouw van (seriematige / CPO-) woningen, 
utiliteitsbouw, verbouwingen, renovatie of onderhoud: 
Veelzijdigheid is onze specialiteit! Hierbij staat vakmanschap, kwaliteit en 
betrouwbaarheid hoog in het vaandel.
Voor meer informatie over ons bedrijf: www.vangisbergen.nl   





4 rijwoningen:
- Rijwoning van ca 300 m3 inhoud
- Perceel van 140 – 148 m2
- 2 slaapkamers en badkamer op 

verdieping
- Koopprijs € 200.000,- v.o.n.
- Beperkte kopersopties mogelijk



4 twee onder een kapwoningen:
- Inhoud van ca 435 m³ inhoud (ex berging)
- Perceel van 264 - 266 m²
- 3 slaapkamers en badkamer op verdieping en 

vaste trap naar 2e verdieping
- Koopprijs € 335.000,- / € 340.000,- v.o.n.
- Verder ontwikkelen via planteam



2 levensloopbestendige woningen:
- Inhoud van ca 489 m³ inhoud 
- Perceel van 267 - 268 m²
- Slaapkamer en badkamer op de begane grond
- Koopprijs € 355.000,- v.o.n.
- Verder ontwikkelen via planteam



Planning

• Tot 30 april – inschrijftermijn voor kavels en woningen
• Begin mei 2021 – toewijzing kavels 
• Vanaf het moment van toewijzing tot de zomervakantie 

zullen de woningen middels het planteam verder 
worden uitgewerkt.

• Juli 2021 – sluiten aanneem- en koopovereenkomsten
• September 2021 – aanvraag omgevingsvergunning
• Begin 2022 – start bouwwerkzaamheden
• Begin 2023 – oplevering woningen



Waar kunt u informatie vinden:
Op de website van gemeente Reusel- de Mierden is 
vanaf morgenochtend (8 april) informatie te vinden, 
bestaande uit:

- Inschrijfformulier voor de kavels en woningen
- Situatie met perceeloppervlakten
- Een prijslijst voor de woningen
- Tekeningen van de woningen
- Technische omschrijvingen van de woningen

De informatie over de projectmatige woningen is vanaf 8 april 
tevens via onze website www.vangisbergen.nl terug te vinden.

http://www.vangisbergen.nl/




Lotingsvoorwaarden

Ad van Gestel – Gemeente 
Reusel- De Mierden



Lotingsvoorwaarden

- Minimale leeftijd 18 jaar (peildatum 1 april 2021)

- Toekomstig samenwonenden schrijven samen in

- De koopovereenkomst wordt gesloten met de persoon die 

vermeld staat op het inschrijfformulier

Gemeente Reusel-De Mierden Hooge Mierde – Hulsel – Lage Mierde - Reusel



Loting & toewijzing 

- Iedereen mag een onbeperkt aantal voorkeuren opgeven

- Iedereen die zich inschrijft krijgt een nummer toegewezen

- Als er bijvoorbeeld 30 geldige inschrijvingen zijn, krijgen deze 

inschrijvers een nummer toegewezen van 1 t/m 30 

- Onder toeziend oog van de notaris vindt er een trekking 

plaats van deze nummers. 

Gemeente Reusel-De Mierden Hooge Mierde – Hulsel – Lage Mierde - Reusel



Loting & toewijzing 

- Het lotnummer dat als eerste getrokken wordt, krijgt zijn of 

haar 1e voorkeur toegewezen. 

- Het 2e lotnummer krijgt ook zijn of haar eerste voorkeur 

toegewezen tenzij deze reeds vergeven is. In dat geval wordt 

de 2e voorkeur toegewezen (enzovoort). 

- In het geval alle kavels waarvoor je een voorkeur hebt 

opgegeven reeds zijn toegewezen, kom je op de reservelijst te 

staan. 

Gemeente Reusel-De Mierden Hooge Mierde – Hulsel – Lage Mierde - Reusel



Loting & toewijzing 

- De toewijzing vanuit de reservelijst gebeurt ook op volgorde 

van de lotingsuitslag

- Na toewijzing van een kavel vervalt het recht om reserve-

kandidaat te zijn

- Na toewijzing van de kavel is er dus geen mogelijkheid meer 

voor de betreffende kandidaat om te schuiven naar een 

andere kavel

Gemeente Reusel-De Mierden Hooge Mierde – Hulsel – Lage Mierde - Reusel



Loting & toewijzing 
• (Voorbeeld: lotnummer van kandidaat X wordt als 4e getrokken en op 

basis daarvan wordt zijn 2e voorkeur toegewezen. Zijn 1e voorkeurskavel is 
reeds aan kandidaat Y toegewezen wiens lotnummer als 1e is getrokken. 
Stel dat kandidaat Y zich op enig moment terug trekt dan heeft kandidaat 
X niet het recht om alsnog zijn 1e voorkeurskavel toegewezen te krijgen.) 

Gemeente Reusel-De Mierden Hooge Mierde – Hulsel – Lage Mierde - Reusel



Beantwoording vragen


