
                                

 

Projectinitiatief Mozaïek Dommelvallei 
Informatieblad: Ontwikkelingsplan Huize den Berg 

 

1 Projectnaam 

Ontwikkelingsplan Huize Den Berg 

2 Initiatiefnemer(s) project / Gegevens projectorganisatie 

 Naam organisatie: Familie Raaijmakers 

Contactpersoon: Betty Raaijmakers 

Mailadres: bettyraaijmakers66@gmail.com 

Telefoon: 06-51373534 

3 Partners waarmee in het project wordt samengewerkt 

 Het project wordt in samenwerking met de volgende partijen gerealiseerd: 

- Gemeente Meierijstad 

- Projectontwikkelaar????  

- Architect & Landschapsarchitect 

- Waterschap de Dommel 

- Van de Meerakker  

4 Locatie 

 Gemeente:  

Overzichtskaart (zie bijlage: Idee herbestemming  Huize Den Berg.) 

5 Aanleiding  

 Sanering en herbestemming landbouwbedrijf (kippen) naar passende functies (aansluitend op beleid Vitaal 

Platteland (gemeente Meierijstad) 

6 Doel  

 Op het mooiste plekje van Sint-Oedenrode saneren van het kippenbedrijf naar wonen en 

verblijfsrecreatie  

- Mogelijke fasering t.b.v. bedrijfsinkomen  

- Landschappelijke omgeving zoekgebied herinrichting en inpassing met natuur, landschap, 

waterberging en extensieve (wandel)recreatie. 

7 Beschrijving  

 Herbestemmen kippenbedrijf naar wonen en verblijfsrecreatie, inclusief landschappelijke inpassing, zie 

verder bijlage ideeschets. 

8 Plaats maken voor nieuwe ontwikkelingen 

 Het gebied Den Berg ligt direct aan de Dommel en hogere gronden tussen Corridor en Dommel en nabij 

het centrum van Sint-Oedenrode. 

In het verlengde van de visie Meierijstad willen we het kippenbedrijf omvormen naar wonen en recreatie  

9 Meekoppelkansen met andere projecten 

 Met buurman Van de Meerakker (in ’t Laar (zie ingediend initiatief) is een intentie uitgesproken tot 

opheffing milieucirkel. 

In deze samenwerking willen we ook bijdragen aan een rondgaande natuurwandelroute en aansluiten op 

andere wandelgelegenheid.  

 

10 Uitvoeringsperiode 

 Korte termijn (2020 – 2021) Middellange termijn (2022-2025) Lange termijn (2026 e.v.) 

1. Ontwerpidee uitwerken 

binnen de kaders van 

het beleid van 

gemeente Meierijstad 

2. Faserings- en 

4. Sloop- en uitvoeringsplan  
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exploitatieplan tbv 

bedrijfseconomische 

haalbaarheid.  

3. Vergunningsaanvragen  

 

11 Stand van zaken 

 Oriënterend overleg geweest met gemeente Meierijstad inzake eisen voor sanering en herbestemming 

12 Geraamde kosten 

 Latere fase 

13 Beoogde financiering 

 - Woon- en recreatiebestemming  
- Saneringsbijdragen 

14 Opmerkingen 

  

15 Beoogde rol van Mozaïek Dommelvallei 

 - Kaders waarbinnen planontwikkeling versneld kan worden doorlopen en gemeentelijk vast 

aanspreekpunt 

- Kwaliteitsverbetering (inpassing) en toelaatbare capaciteit nieuwe bestemmingen 

- Mogelijkheden voor planontwikkeling binnen huidig groen met evt. boscompensatie 

aangrenzende percelen  

- Mogelijke cofinancieringsbronnen aanreiken 

16 Bijdrage aan Global Goals 

 

 Zie: http https://www.globalgoals.org/15-life-on-lands://www.globalgoals.org/ - Nr. 13 (Climate 
action): voorbeeld voor afmeting 

 

https://www.globalgoals.org/

