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Sonniuspark Son mogeliik,, in 2oLggereed

,

¡ingen tot sociale woningw en wil maandag tiidens de
svergadering hierover vragen

en. ,,Het college krçeg op

19

rber zor5 na een aangenomen
ie - ingediend door CDA' jonnpartij Jo en Lokaal Best - oprw de opdracht te onderzoeof op deze plek in de Molenrt in plaats van het gepresenle coilegevoorstel van-elf rijLingen in de.vriie sector toch
ale woningen of appartemengebouwd kunnen worden.

het collegebesluit wordt de
nu buitenspel gezet en dat
zomaar niet."

rndrie was

in juni 2oLL

rouder Ruimtelijke Ordening
zegde destiids in de raadsmissie'Wonen en Ruimte toe

in de Molenstraat sociale

ingen gebouwd zullen worwaarna hij opdracht gaf met
loop van de oude woningen te
nnen. Het college is ondanks
.oezegging in zorr van mening
:lders in Best voldoende socia-

voningen ziin gebouwd of
ruwd zullen worden en dat
om in de Molenstraat geen sorwoningbouw met hoge finan: consequenties noodzakelijk
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Het gaat weer goed met de verkoop van kavels en huizen in de
wijk Sonniuspark. Tijd om de crisismaatregeleñ nog eens tegen
het licht te houden?
Frank van den Heuvel
Sor¡

cr SrqÐcf

Sonniuspark is mogelijk in zorg
gereed. De verkoop is sinds vorig
jaar fors aangetrokken, waardoor
de ontwikkeling van de Sonse
nieuwbouwwijk na jaren van vertraging in een stroomvèrsnelling
is geraakt.

Dat blijkt uit een'voortgangsrapportage'van het college, die afgelopen week is besproken met
de politiek. lnzotz en zor3 werd
er helemaal niets verkocht, in

zot4trokhet voorzichtig

aan en

sinds vorig jaar zit de verkoop
echt in de lift. In zor5 werden zes
vrije kavels en 69 projectmatige
huizen verkocht. Dit jaar beloopt
de verkoop tot en met april vier
vrije kavels en 37 projectmatige
woningen. Er ziin nog z3o (van
in totaal 678) te koop.
Doordat het maximum aantal

nieuwbouwwoningen dat nu
nog is toegestaan sneller dan verwacht wordt bereikt, moet er ver-

sneld een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld. Voor
Dorpsvisie en CDA" de twee op-

om nog eens kritisch te kijken
naar de maatregelen die in de tijd
van de crisis zi¡'n afgekondigd.
Ziin die nog actueel? Moeten die
gehandhaaftl blijven?
Aanleiding voor dat betoog is
een brief van buurtvereniging
Bosrand, waarin bewoners benadrukken dat met name de verdichting - meer en kleinere kavels - hen een doorn in het oog
is. 'We hebben begrip dat er getracht is om de verkopen in Sonniuspark aan te zwengelen in de
crisisjaren', schrijft bewoner Tim
Meesters, 'maar we blijven van
mening dat de Nieuwe Aanpak
heeft geleid tot een afwaardering
van de wijk. Sonniuspark is verworden tot een gemiddelde

jaar volledig op de schop. De voor-

bereidingen beginnen õp 16 juni,

de echte werkzaamhedìn óp
juli. De reconstructie is volçnsa
planning eind dit jaar afgeronã. Al

die tijd blijft de weg open.
De Rooijseweg heeft goeddeels
nog de inrichting van .de oude

lijk¡weg die het vroeger was.

Stíaks wordt her een weg die past
bij Sonniusparþ de aingelegen

nieuwbouwwijk. Op drie plekken
- Bijenlaan, Libellenlaan en penseelkever - krijgt die wijk een aansluiting op de Rooijseweg. De betonplaten verdwijnen en de weg
wordt versmald. Er komt een vrijl
liggend fietspad aan de oostzijdê,

er worden vluchtheuvels

ADe wijk Sonniuspark in Son is

aangetrokken.

steld toen veel bewoners hun wo-

ning kochten.
Het pleidooi van Dorpsvisig en
CDA om de crisismaatregelen te-

SINT-OEDEI{BODE

De Gouden Leeuù læropent Yandaag
met n'ler¡we uitbaters en sfeer yan toen

Beeldhouwkunst
bii gemeentehuis

om iets van de huiskamersfeer terug te brengen die het etablissement had in de tientallen jaren
dat Miaen Harry Dahmen het uitbaatten.
Daartoe is het interieur aangepast met vloerkleden, gordiinen,
snuisterilen en een stamtafel.
hebben de juiste mensen, 'r
"We
kennis en ambitie", aldus Van der
Vleuten.
het gaat erom wat
"Maar
het dorp ervan vindt."
De Gouden Leeuw is op maandag dicht.
r

I

degoudenleguwsintoedenro-

de.nl

weer in trek. De ve¡koop van woningen is sinds vorig jaar
flink

ForoRoNALDorrER

SIT{T.OEDENRODE

ña een half iaar te hebben leegge'
staan, heropent vandaag om
10.00 uur horecazaak De Gouden
Leeuw aan de Rooise Markl
De nieuwe uitbaters ziin Paul en
Syreeta van der Vleuten, die ook
een cateringbedrijf hebben in
Son.
Zeziin ervan overtuigd dat hun
nieuwe luneh-, drínks- en dinner-zaak een aanwinst kan worden voor Sint-Oedenrode.
Dat wilen ze bereiken door in te
zetten op kwaliteit en een gevarieerd menu met vriendelijke prijzen, aldus uitbater Paul vaD der
Meuten. Ook is het de bqdoeling

aange-

legd en bushaltes. Bii

steeds

meer de overhand heeft gekregen
boven groen, ruim opgezette
plannen enorm verdicht ziin en
vrijstaande woningen en ruime
tweekappers vervangen zijn door
kleine tweekappers en riiwoningen'. Kortom: Sonniuspark wordt
een andere wiik dan was voorge-

volledigop
deschop
SOt{ Eil BREUGEL De Rooijseweg in Son gaat het komende Íralf

positiepartijen in de raad, zou
dat een prima gelegenheid zijn

woonwijk waarin blik

Rooüseweg

gen het lichr te houden kon iriet
op steun rekenen bij wethouder
Visser. Hij houdt vast aan de huidþ kaders, gezien de goede re-

Twintig leden van de kunstenaarsgroep Rooise Beeldþouy.vers

uit Sint-Oedenrode stellen

inorgen hun kunstwerken weer
tentoon op het terrein voor het
gemeentehuis aan het Burgemeester Wernerplein.
Tussen 11.O0 en 17.OO uur zijn
daar orgeveer honderd uiteenlopende sculpturen te zien, van
steen, bions, keramiek en kunststof, en van abstract tot figuratief. De toegang is gratis.
Op de vorige expositie bii het gemeentehuis, in2014, was er
werk van maar twaaff-Rooise
Beeldhouuærs te zlen. .

lnnovation
that excites

I sultaten én de lopende onderhanI delingen; vaak langdurige procesI sen waarbij ie niet tussentijds zaI ken kunt'veranderen.

ñet

SBC-complex komen tientallen
parkeerplaatsen. eua architectuur
en het nog vast te stellen groenplan_wordt aansluiting gezoãht bi¡
het Dommeldal aan de oostzijde.
De kosten bedragen 2,9 miijoen
euro. BAM Infr4 uitvoerder van

het project, maakt een speciale
app om mensen te informeren.

Loca
Gaar
Onze

Bekkers
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Gaard is een

legenheid.

procent van de
Sint-Oedenrode. In
van de nieuwe
Gerard van Stiphout,
Stiphout
Proj
donderdag (26 mei) op
nier de bouwlocaties
woningen.

De twee kinderen
Sandra van Kasteren

het zand van hun
wijk. Hun ouders
wijl kennis met de

van Kasteren: ,,Ik zie
gezichten, zelß onze
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