
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
datum: 28 november 2022 uw brief: - kenmerk: - 
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Baverdestraat 
Lieshout  
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Geachte bewoner, 

 

 

 

Bewoners van  

  

Enkele jaren geleden is een begin gemaakt om de Baverdestraat 6 tot met 36 (even 

huisnummers) en het achtergebied te herontwikkelen. In deze brief informeren wij u over de 

stand van zaken en het vervolg. 

 

Plan 

13 woningen aan de Baverdestraat 6 tot en met 36 zijn eigendom van woCom en 3 woningen 

zijn eigendom van de gemeente. De bedoeling is om deze woningen te slopen. Daarvoor in de 

plaats komen 22 huurwoningen (van Wocom). In het achtergebied komen 16 patiowoningen 

(koop). Om meer ruimte aan groen en water te kunnen geven zijn de eerdere plannen 

aangepast en worden er nu minder woningen gebouwd dan oorspronkelijk gepland. Daarom 

heeft dit plan ook wat langer op zich laten wachten. Per saldo komen er dus 25 woningen bij in 

Lieshout; 9 huurwoningen extra en 16 patiowoningen. 

 

Samenwerking 

In deze ontwikkeling werken woCom en de gemeente Laarbeek nauw samen. De afspraken 

worden vastgelegd in een overeenkomt. Op maandag 28 november ondertekenen beide partijen 

deze overeenkomst. Het is een mooie mijlpaal in het project.  

 

Vervolg 

We gaan nu verder met de uitwerking van het plan en de ruimtelijke procedure (ontwerp-

bestemmingsplan gereed voor 1 juli 2023). Bij deze uitwerking  wordt u als omwonende 

meegenomen. We informeren u nog hoe we dat gaan doen en wanneer.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Meer informatie  

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de heer A. Verhagen van woCom of mevrouw C. 

Rijkers van de gemeente Laarbeek. Zij zijn te bereiken door een e-mail te sturen naar 

a.verhagen@wocom.nl of corinne.rijkers@laarbeek.nl. Bellen kan ook, bel naar het algemene 

nummer van woCom (0493 497 666) of van de gemeente Laarbeek (0492 469 700). 

 

Hoogachtend, 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 
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woCom,  

 

 

M.M. Kräwinkel 
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