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De eerste bouwwerkzaamheden voor Cuijkse 
Cantheelen worden zichtbaar. Op dit moment 
vinden er voorbereidingen plaats, zodat de 
bouwvakkers in september aan de slag kunnen 
gaan met de bouw van hof 5. Voor de start van 
de bouw van de Cuijkse Cantheelen gingen 
jaren van voorbereiding vooraf. Vele mensen 
droegen een steentje bij. Klankbordgroepleden 
Harry Jacobs en Mieke van Maanen vertellen 
in deze nieuwsbrief over hun inspanningen 
voor een toekomstbestendige nieuwbouw. Ook 
in het nieuwe Fort is de afgelopen maanden 
hard gewerkt. Het ontmoetingscentrum 
verhuisde om plaats te maken voor de Cuijkse 
Cantheelen. In deze nieuwsbrief blikt voorzitter 
Wil Janssen terug op de eerste maanden in de 
nieuwe huisvesting.
Veel leesplezier!

Start bouwwerkzaamheden



Onlangs is het bouwrijp maken van fase 1a, 
hof 5 gestart. Dit is op de locatie nabij het 
parkeerterrein voor zorgcentrum Maartens-
hof, waar nu ook het bouwbord staat. Op 
deze plek start in september 2010 de bouw 
van 13 huurappartementen en commerciële 
ruimten. Het ontwerp is van ‘Architecten aan 
de Maas’ uit Maastricht. De artist impres-
sion is te bewonderen op de website: 
www.cuijksecantheelen.nl

Sloop 
De woningen aan de Lage Weidjes worden 
op dit moment gesloopt. Voor de zomer-
vakantie probeert de sloper de woningen 
van Mooiland Maasland en ontmoetings-
ruimte ’t Fort volledig te verwijderen. Na de 
bouwvakvakantie worden de 12 woningen 
van Pantein Wonen (met groene daken) 
gesloopt. 

Hof 2 en hof 3
Het middelste gedeelte van het plangebied, 
hof 2 en 3, wordt gebouwd tijdens fase 2. 
Er komen verzorgingshuisappartementen 
en verpleeghuisplaatsen voor Zorgcentra 
Pantein, bijbehorende zorg-en welzijnsvoor-
zieningen en huur- en koopwoningen voor 
Mooiland Maasland. Voor fase 2 is het pro-
gramma van eisen compleet en zijn de archi-
tecten gestart met het voorlopig ontwerp. In 
het najaar van 2011 starten de voorbereidin-
gen voor de bouw van hof 2 en 3. 

Plattegrond

Harry Jacobs: ‘Kwalitatief en flexibel bouwen 
is voor iedereen uiteindelijk beter.’ Een voor-
beeld: als de ingang van een toilet aan de 
zijkant van de ruimte wordt gemaakt, dus in 
de breedste muur in plaats van aan het eind, 
heb je veel meer ruimte in de deuropening 
om iemand te helpen wanneer dat nodig is. 
Zo zijn er legio kleine wijzigingen in plat-
tegronden mogelijk die een groot verschil 
kunnen maken. Het gaat vaak om de breedte 
van ruimtes, deuropeningen en draaicirkels. 
Maar ook om de veiligheid en toegankelijk-
heid van de woonomgeving. De eisen en 
voorschriften hierover zijn tegenwoordig 
samengevat in het handboek WoonKeur.

Levensloopbestendig bouwen
Mieke van Maanen: ‘Als je over deze zaken 
bij aanvang van een project goed nadenkt, 
kun je een hoop geld en zorgen besparen. 
Veel mensen denken dat het duurder is 
om met deze punten rekening te houden, 
maar dat is niet zo. Zeker niet als je kijkt 
naar de langere termijn.’ Harry Jacobs vult 
aan: ‘Een levensloopbestendige woning 
gaat veel langer mee en kan op eenvoudige 
wijze zonder grote kosten aangepast 
worden aan veranderende omstandigheden 
of persoonlijke beperkingen. 
Levensloopbestendig bouwen scheelt ook 
de gemeente uiteindelijk geld. Niet alleen 
omdat de woningen langer meegaan, maar 
ook omdat de bewoner minder aanspraak 
hoeft te maken op bijvoorbeeld de AWBZ.’

Vooruit kijken
Harry Jacobs en Mieke van Maanen hebben 
beiden veel ervaring met bouwen en wonen; 
Harry vanuit zijn vroegere rol als architect en 
stedenbouwkundige bij diverse gemeenten 

Klankbordgroep zet zich in

Kleine wijzigingen, een groot verschil
Harry Jacobs en Mieke van Maanen zitten 
in de klankbordgroep van de Cuijkse 
Cantheelen. Ze denken en praten intensief 
mee over het project namens de Stichting 
Welzijn Ouderen Cuijk (sector wonen). De 
twee werken aan hun missie om Cuijkse 
woonprojecten zo goed mogelijk te laten 
aansluiten bij de eisen van de toekomst. 

Sloopwerkzaamheden bij de Lage Weidjes
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en Mieke als voormalig medisch adviseur 
van zorgcentrum Maartenshof. Met pijn in 
het hart zien ze hoe Cuijk binnen vijftig jaar 
twee gebouwen voor de huisvesting en zorg 
voor ouderen heeft moeten slopen en op-
nieuw opbouwen. Harry: ‘We moeten leren 
van de fouten uit het verleden. Echt vooruit-
kijken en goed nadenken over de aanpas-
baarheid en flexibiliteit van gebouwen.’

Klankbordgroepleden Harry Jacobs en Mieke van 

Maanen verzorgden op 17 mei 2010 de officiële 

onthulling van het bouwbord

Mooi Maasdorp
Ze moeten bekennen dat ze in eerste 
instantie wel schrokken van de omvang van 
de Cuijkse Cantheelen. Mieke: ‘Ik kan in de 
omgeving geen mooiere plek bedenken. 
Daar moeten we zuinig op zijn. Wij vinden 
bijvoorbeeld dat het uitzicht op de Maas met 
aan de overkant de Mookerhei beter benut 
moet worden.’ Ook maken ze zich hard voor 
een speelsere architectuur met verspringen-
de muren en kapjes. Harry: ‘De gebouwen 
moeten in de kleinschalige dorpse omgeving 
passen.’ Dat dorpse karakter is ook van 
belang bij het proces van samenwerking. 

Harry: ‘In een dorp moet je op een vroeg 
moment met betrokkenen en omwonenden 
praten. Vaak hebben mensen kleine wensen, 
die je eenvoudig kunt realiseren en waarmee 
je wellicht ook bezwaarprocedures kunt 
voorkomen.’

Serieus genomen
Avonden en zelfs halve nachten besteedde 
Harry aan het uitspitten van het beeldkwa-
liteitplan en de plattegronden van Cuijkse 
Cantheelen. Gelukkig niet voor niets. Harry: 
‘Mooiland Maasland luistert goed naar de 
klankbordgroep en doet ook echt iets met 
onze inbreng. Het heeft veel inzet gekost, 
maar we worden nu echt serieus genomen 
en dat geeft een goed gevoel!’ 

Roger Bueters, projectontwikkelaar 
in opdracht van Mooiland Maasland, 
is verantwoordelijk voor het project 
Cuijkse Cantheelen. Zowel voor 
het procesmanagement als de 
projectontwikkeling.  ‘In mei 2009 
heb ik dit omvangrijke project 
overgenomen van mijn collega. Het is 
een gebiedsontwikkeling met een divers 
programma, zowel huur- als koopwoningen 
en appartementen, verpleeghuisplaatsen 
en verzorgingsplaatsen, multifunctionele 
ruimten met een grand café en commerciële 
ruimten.’ Een uitdaging voor de 38-jarige 
Brabander. ‘De planning van het project 
reikt tot begin 2019, afhankelijk van de 
ontwikkeling van de (koop)woningmarkt in 
de komende jaren.’ De samenwerking met 

Even voorstellen: Roger Bueters

de klankbordgroep, de gemeente Cuijk en 
Zorgcentra Pantein ervaart Roger Bueters als 
constructief en prettig. ‘Met zijn allen maken 
we er een mooie, levendige wijk van.’

Roger Bueters, projectontwikkelaar

‘Met zijn allen maken we er 
een mooie, levendige wijk van.’



www.cuijksecantheelen.nl
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Ontwerp: Di-visie Cuijk

Heeft u na het lezen van de nieuwsbrief 
nog vragen? Kijk dan op de website 
www.cuijksecantheelen.nl of neem 
telefonisch contact op met één van de 
volgende personen:
  als Pantein-bewoner met Annemiek 
van de Rijdt, telefoon 0485 312 557

  als huurder bij Mooiland Maasland 
met Marjan Hendriks, telefoon  
0486 439 900

  met algemene vragen voor de  
gemeente met Ljubo Sijakovic,  
telefoon 0485 396 663

Contactinfo:

De ‘woonkamer van de samenleving’ 
is sinds enige maanden op een andere 
plek in het centrum van Cuijk te vinden. 
Ontmoetingscentrum ’t Fort in Cuijk 
moest plaats maken voor de bouw van de 
Cuijkse Cantheelen en kreeg een nieuwe 
(tijdelijke) huisvesting in de zalen van De 
Beurs in Cuijk. Voorzitter Wil Janssen blikt 
terug op de eerste maanden in de nieuwe 
huisvesting.

Wekelijks bezoeken vele mensen ’t Fort om te biljarten, 

te kaarten of deel te nemen aan een activiteit.

‘Het is ons gelukt om niet alleen de inven-
taris, maar ook de sfeer van het ‘oude’ Fort 
mee te nemen’, concludeert Wil Janssen 
tevreden. ‘Wekelijks bezoeken zo’n 1000 
mensen ’t Fort om te biljarten, gymen, 
kaarten, dansen of muziek te maken. Ook 
kunnen ouderen er iedere werkdag terecht 
om een kopje koffie of een drankje te nutti-
gen. Alle verenigingen en twintig vrijwilligers 
zijn meeverhuisd. Voor sommigen was het 
even wennen, maar dankzij de goede com-
municatie met gebruikers en besturen is de 
verhuizing prima verlopen.’ Over de ligging 

van de nieuwe accommodatie is Janssen 
heel tevreden. ‘Aan de achterkant van het 
gebouw hebben we zelfs een aantal eigen 
parkeerplaatsen beschikbaar.’

Veel lof
De gemeente Cuijk heeft de verhuizing 
geregeld en ervoor gezorgd dat er nog een 
aantal aanpassingen in de ruimtes zijn 
gedaan. Maar ook de vrijwilligers van ’t Fort 
hebben tijdens de verhuisperiode keihard 
gewerkt. ’We hebben naast een grote zaal 
en een keukentje, ook nog ‘de Tuinkamer’ 
tot onze beschikking. Dit was voorheen een 
soort kas, compleet met planten en een 
bananenboom. De gemeente liet een vloer 
in deze ruimte storten, want een zand-
vloer loopt niet zo gemakkelijk’, lacht Wil 
Janssen. De planten maakten plaats voor 
tafels, stoelen en kasten, nu vergaderen 
hier diverse Cuijkse verenigingen. ’Helaas 
kon de gemeente Cuijk niet al onze wensen 
verwezenlijken. Het urinoir was bijvoorbeeld 
erg verouderd, maar dit is niet aangepast. 
We hebben dit nu alsnog laten doen en uit 
eigen middelen betaald. Aangezien we hier 
minimaal de komende vier jaar zijn gehuis-
vest, is dat de investering wel waard. De 
samenwerking met de gemeente Cuijk en 
verhuurder Martens van De Beurs verloopt 
overigens erg prettig, wat mij betreft alle 
lof.’

’t Fort is verhuisd

Toekomst
Ontmoetingscentrum ’t Fort is nu 
tijdelijk gehuisvest in zalencomplex De 
Beurs. Over enkele jaren beschikt het 
ontmoetingscentrum wel over een eigen 
nieuwe accommodatie in de wijk Cuijkse 
Cantheelen.


