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Geachte heer, mevrouw, 

De gemeente wil het voormalige kinderdagverblijf Gaasterland 10 verkopen. Samen met de grond. 

Met de verkoop willen we een groep bewoners ruimte bieden voor de zelfbouw van woningen. Dit 

noemen we ook wel collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Voor starters is dit bijvoorbeeld 

een mooie kans om een eigen koopwoning te bouwen. Of voor ouderen die graag kleiner willen 

wonen en dichter bij elkaar. Aan deze behoefte komen we graag tegemoet door nieuwe collectieven 

van zelfbouw te ondersteunen. Een groep bewoners kan op deze manier als collectief zelf woningen 

ontwikkelen en invulling geven aan ideeën op het gebied van bijvoorbeeld milieu, architectuur, 

samenleven en zorg.   

Waarom een CPO en hoe werkt dat?  

We willen de locatie niet zelf ontwikkelen of aan een projectontwikkelaar verkopen. We willen juist een 

groep bewoners de kans bieden om zelf hun eigen woning te bouwen. Collectieven dragen namelijk 

bij aan het samen leven, zorgen voor elkaar, langer thuis wonen, en vaak ook aan de leefbaarheid van 

de buurt. Er is ruimte voor ongeveer 10 grondgebonden woningen (laagbouw). Omdat we zoeken naar 

de beste invulling voor deze locatie werken we bij de verkoop met een systeem van inschrijving en 

selectie. Inschrijvers dienen een projectvisie in en doen een bod op de locatie. Op 

www.denbosch.nl/gaasterland leest u meer over deze werkwijze. 

Hoe ziet het verkoopproces eruit? 

Een commissie selecteert de beste inschrijver met de beste ideeën op basis van de vooraf door de 

gemeente opgestelde minimumeisen en selectiecriteria. Vervolgens neemt het college van 

burgemeester en wethouders een definitief besluit met welke groep bewoners we verder gaan. De 

planning is als volgt: 

• Start verkoop  21 oktober 2021 

• Indienen inschrijving  Uiterlijk 17 januari 2022  

• Gunning geselecteerde CPO-groep Medio februari 2022  

• Informatieavond omwonenden Maart 2022 

• Start planontwikkeling Maart/ april 2022 

De ideeën van de geselecteerde CPO-groep delen we ook met u tijdens een informatieavond. Deze 

avond willen we houden in maart 2022. De geselecteerde CPO-groep stelt zich dan aan u voor en 

licht haar ideeën toe. Tijdens deze bijeenkomst kunt u vragen stellen. En misschien heeft u ook 

ideeën die de CPO-groep in haar plannen mee kan nemen voordat ze het plan verder uitwerken. Wat 

vindt u belangrijk en wilt u graag in de plannen terugzien? Vanaf dan zal ook de bouwplanontwikkeling 

en aansluitend de planologische procedure gaan lopen. Ook daar wordt u uiteraard bij betrokken en 

over geïnformeerd. 

  

http://www.denbosch.nl/gaasterland
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Vragen 

Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen? Stuur dan een e-mail naar  

gaasterland@s-hertogenbosch.nl. We helpen u graag verder. Meer informatie over de verkoop van 

Gaasterland 10 vindt u ook terug op onze website www.denbosch.nl/gaasterland 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Roy Geers 

Wethouder Wonen, Ruimtelijke ontwikkeling en Participatie 
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