
 

 

Nieuwsbrief St. HONK 

Augustus 2022 

 
Beste dorpsgenoten,  
 
Het is al een tijd geleden dat wij iets van ons hebben laten horen. Met deze nieuwsbrief willen wij u dan ook 
graag bijpraten over de laatste ontwikkelingen bij st. HONK. Hierbij zullen we achtereenvolgens stil staan bij: 
- vertraging bestemmingsplan  
- financiële haalbaarheid van dit project 
- verlenging vergunning voor ‘t Paviljoen 
- samenstelling bestuur 
 
Vertraging bestemmingsplan 
Nadat in februari de omgevingsdialoog met omwonenden en inwoners van ONK is gehouden, is er samen met 
adviseur Nikol van de Goor en Kantoor Princen verder gewerkt aan de voorbereiding van de aanvraag tot 
wijziging van het bestemmingsplan. Vanuit de regelgeving moesten er een aantal onderzoeken plaatsvinden. 
Deze zijn allen door externe deskundigen uitgevoerd.  
U kunt hierbij denken aan:  
- de afvoer van hemelwater; 
- archeologisch onderzoek;  
- bodemonderzoek; 
- plant en dier; 
- landschappelijke inpassing in de omgeving; 
- indeling terrein en vlekkenplan / schetsontwerp gebouw; 
- lichthinder door veldverlichting; 
- geluid van veld en het gebouw.  
 
Voor plant en dier zal een vervolgonderzoek (duur 6 weken) plaatsvinden vanwege de mogelijke activiteiten 
van een das op het terrein. Voor archeologie is ook een vervolgonderzoek geadviseerd. Dit advies ligt nu bij 
gemeente Oss. Hun (eigen) archeoloog dient te beoordelen of dit advies wel/niet overgenomen moet worden. 
 
In het advies over de afvoer van het hemelwater is ons geadviseerd tot overleg met Waterschap Aa en Maas. 
Dit is noodzakelijk omdat het aan te leggen voetbalveld voor een klein gedeelte in de beschermingszone van 
de dijk komt te liggen en omdat zij moeten instemmen met de afvoer van het water vanuit veld en gebouw. 
Daarbij loopt op dit moment bij het Waterschap een traject om de dijk, in de periode 2025 tot 2030, te gaan 
verhogen/versterken.  
Door de gemeente was de toekomstige ligging van het veld al enkele jaren geleden met het waterschap 
besproken dus daar hadden wij geen problemen verwacht. Dit gesprek, waarbij ook Wiljan Mentink van de 
gemeente en Nikol van de Goor aanwezig waren, heeft in juni plaatsgevonden en tot onze grote verbazing 
bleek dat de dijkverzwaring mogelijk voor problemen kan gaan zorgen. De dijk gaat ruim een halve meter 
omhoog. Dit betekent dat ook de voet van de dijk verbreed zal worden. Dit kan op meerdere manieren worden 
uitgevoerd. Bij de door het waterschap gekozen methode heeft dit als mogelijk gevolg dat het voetbalveld tot 
1 meter verhoogd moet worden aangelegd. Daar zijn wij wel van geschrokken. Het geeft op het terrein veel 
(onoverkomelijke) problemen maar zeker ook voor omliggende percelen en directe buren is dit erg 
ongewenst. Gezien de maatschappelijke waarde van dit project is door het Waterschap toegezegd dat zij de 
technische haalbaarheid van enkele alternatieve oplossingen zal onderzoeken. Daarin zal ook het 
kostenplaatje een rol spelen. Eind september is hierover een 2e gesprek in planning.   
 
Tot er definitief uitsluitsel over de dijkverzwaring is kan de wijzigingsaanvraag niet worden ingediend en is 
uitstel van de aanvraag met een aantal maanden onvermijdelijk.   
 
Financiële haalbaarheid  
De gemeenteraad van Oss heeft in 2020 voor dit project € 708.000, -- gereserveerd. Gezien de algehele 
prijsstijgingen die sinds 2018 in steeds sterkere mate plaatsvinden is wel duidelijk dat het gereserveerde 
bedrag niet meer toereikend is. Om hierover helderheid te krijgen heeft st. HONK een calculatie laten maken 
van de kosten voor het gebouw en voor alle werkzaamheden die op het terrein moeten plaatsvinden. Deze 



 

 

calculaties zijn nog eens ter beoordeling voorgelegd aan een adviseur van Arcadis en al snel bleek dat het 
beschikbare bedrag meer dan verdubbeld moet worden om het project financieel haalbaar te maken.  
De oorzaak zit enerzijds in de prijsstijgingen en anderzijds in de keuze van st. HONK om gezien het aantal 
activiteiten dat verenigingen willen organiseren een aantal m2 extra te bouwen voor de ontmoetingsruimte en 
voor de benodigde overige ruimtes zoals keuken, magazijn, toiletten etc. De destijds beoogde 100m2 
uitbreiding + de huidige kantine van TOG) is hiervoor beslist niet toereikend.  
Hierover is in juli met wethouder Frank den Brok en coördinator Wiljan Mentink van gemeente Oss gesproken. 
Het gesprek verliep in een goede sfeer. In dit gesprek hebben zij aangegeven dat zij begrijpen dat een 
duurzaam gebouw in de latere exploitatie ook z’n voordelen heeft en dat de algemene stijging van prijzen ook 
hier zijn effect heeft. Uiteindelijk zijn we beiden met huiswerk naar huis gegaan waarbij de wederzijdse 
intentie aanwezig is om er samen uit te komen. De gemeente vraagt ons om nog eens te kijken naar het aantal 
m2 en de m2 - prijs, de spreiding van activiteiten in de week en de eigen bijdrage door inwoners en 
verenigingen. Deze bijdrage kan financieel zijn of door het leveren van zelfwerkzaamheid waarmee kosten 
bespaard worden. 
Om te beginnen hebben wij recent beide calculaties nog eens bekeken. En ja hoor er waren toch enkele 
posten dubbel opgenomen. Dit levert een kleine besparing op en iedereen weet dat “alle kleine beetjes 
helpen”.  
Tevens hebben we een subsidieadviseur benaderd om meer inzicht te verkrijgen in de mogelijke 
subsidieopbrengsten bij dit soort trajecten. En na de vakantieperiode gaan we zo snel als mogelijk in gesprek 
met de gebruikersraad van st. HONK en de besturen van verenigingen in ONK. 
 
Verlenging vergunning Paviljoen 
OKSV heeft als vergunninghouder van ‘t Paviljoen in het voorjaar een verlenging van de vergunning voor ‘t 
Paviljoen aangevraagd. Gelukkig was aanvrager Willy van der Loop zo wijs om de aanvraag in te dienen voor 
een periode van 3 jaar. De vergunning die aflopend was op 2 augustus 2022 is dan ook een week voor deze 
datum verlengd tot en met 02-08-2025. Een mooi resultaat zodat de kantine van OKSV en ‘t Paviljoen tezamen 
in de komende jaren weer beschikbaar zijn voor de activiteiten van en voor de inwoners van ONK 
 
Samenstelling Bestuur st. HONK 
Het bestuur van st. HONK bestond uit 5 leden. In de afgelopen periode hebben 3 leden kenbaar gemaakt 
hiermee te willen (gaan) stoppen. Eric van der Wijst en Anja Manders per 1 augustus en Alex Edelenbos per     
1 november as. Hoewel de overblijvende bestuursleden Cor en Henk het jammer vinden hebben zij alle begrip 
voor de afweging die Anja, Eric en Alex hierin gemaakt hebben. Op een nader te plannen dag in september 
zullen wij op een passende wijze afscheid van hen nemen.  
Anja en Eric blijven bij st. HONK betrokken via de gebruikersraad waarin zij hun verenigingen “Jeugdbelangen 
en Dorpsvereniging Neerloon” blijven vertegenwoordigen. 
 
Het bestuur en gebruikersraad zijn op zoek gegaan naar inwoners die geïnteresseerd zijn om in het bestuur 
zitting te nemen. 3 lege zetels dat vul je niet zomaar op. Gelukkig had Anja zelf al een kandidaat gevonden en 
heeft het bestuur Dirk-Jan Manders per 8 juli 2022 in het bestuur kunnen benoemen. Met een tweede 
kandidaat is het bestuur in gesprek. 
 
De zoektocht naar een vijfde bestuurslid gaat door. Vind je het belangrijk dat Ontmoeten & Sport in ONK 
mogelijk blijft EN denk je er over in het bestuur te willen gaan aarzel dan niet en neem contact op met Cor, 
Dirk-Jan en/of Henk. Hun telefoonnummers staan onder deze brief.  
 
Namens het bestuur van st. HONK, 
 
Henk Swinkels 
voorzitter  
 
 
 
Cor Selten  0618308489 
Dirk-Jan Manders 0622975867 
Henk Swinkels  0651641307 


