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DE MUUR VAN TRUMP WORDT IN OISTERWIJK GEBOUWD 
 
Een appartement in de oude sigarenfabriek De Huifkar op De Lind, tweede verdieping, drie kamers. Vraagprijs 
2.300.000 euro. En makelaar Kenneth Alting zegt vervolgens met droge ogen tegen een journalist van het Brabants 
Dagblad dat dit niet een absurde prijs is! In welke wereld leeft die makelaar? En in welke wereld leeft bestuurlijk 
Oisterwijk? Dit villa- en appartementendorp wordt steeds meer een woonplaats voor de happy few, met de nadruk 
op het laatste woord. In de gemeenteraad wordt maanden gesteggeld over wel of geen sociale woningbouw op dat 
deel van het KVL-terrein dat grenst aan een bedrijventerrein. Telkenmale zijn politieke initiatieven om het 
percentage sociale huurwoningen in de gemeente op te krikken gefrustreerd en vervolgens afgeschoten. Er zou in 
Oisterwijk onvoldoende belangstelling voor zijn, of de grond was te duur om sociale woningbouw mogelijk te maken. 
Na wethouder Joop van Hezik (PrO) is er niet meer iemand op het politieke toneel verschenen met hart voor sociale 
volkshuisvesting. Door nauwelijks of geen sociale huurwoningen te bouwen wordt er ook een nieuwe werkelijkheid 
gecreëerd: Oisterwijk als Gated Community waarin, naast de onbetaalbare winkeltjes met merkenkleding, alleen 
dure koopwoningen nog interessant zijn. De Muur van Trump is dichterbij dan je denkt! 
 
De cijfers spreken al jaren boekdelen, Oisterwijk loopt hopeloos achter met sociale huurwoningen. Niet alleen ten 
opzichte van Tilburg en de rest van Nederland, maar ook nog eens op een vergelijkbaar villadorp als Vught, waar de 
WOZ-waarde nog hoger ligt, maar het percentage sociale huurwoningen ook. De statistieken zeggen voldoende.  
 
Percentage huurwoningen woningcorporatie 2016: 
Oisterwijk 21.8% 
Tilburg  33.3% 
Vught  26.9% 
Nederland 29.9% 
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Bron: https://www.waarstaatjegemeente.nl/ 
 
Volg de RRT en Burrie ook op Twitter en Facebook: 
http://twitter.com/rooieroeptoeter 
http://twitter.com/_Burrie_ 
https://www.facebook.com/De-Rooie-Roeptoeter-1715319242122458/ 

http://twitter.com/rooieroeptoeter
http://twitter.com/_Burrie_
https://www.facebook.com/De-Rooie-Roeptoeter-1715319242122458/

