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Dorien
Vervest
is
oud-voorzitter
van
kopersvereniging Hoge Berkt in Bergeijk.
In Bergeijk zijn 7 CPO-woningen in Weebosch
gerealiseerd en 39 in het project Hoge Berkt.
In de gemeente Bergeijk zijn nog twee andere
CPO-projecten in ontwikkeling; Tilliaans en Terlo.
De kopersverenging Startersgroep Bergeijk is
overkoepelend voor alle kopersverenigingen.
Toen de 1000e CPO-woning met provinciale
subsidie werd opgeleverd, maakte de provincie
Noord-Brabant een film over CPO. Hiervoor werd
ook in Bergeijk gefilmd.
“De woningmarkt voor starters in Bergeijk
is smal. Een groepje starters kwam er via
hypotheekgesprekken bij de bank achter wat
de financiële mogelijkheden waren. Toen is er
een informatiebijeenkomst gehouden om de
interesse te peilen voor een CPO-project. Het was
toen een heel proces voor er draagvlak was en
er gronden beschikbaar kwamen. Langzaamaan
werd ik steeds enthousiaster. Nu wordt er vanuit
de gemeente ook aangestuurd op CPO, waardoor
het vlotter gaat. Mensen worden enthousiaster
als het bekender wordt. Door CPO voorkom je

leegloop en behoud je starters, die een dorpskern
levend houden. Door de jaren heen is heel
duidelijk geworden dat het een belangrijk initiatief
is wat het dorp ook levend houdt.
Het is een geweldige manier van werken waarmee
iedereen goed tot zijn recht kan komen.”

Mooi straatbeeld
Hoge Berkt is een heel diverse wijk met
verschillende woningen waardoor je een heel
mooi straatbeeld krijgt. Dat is een duidelijke
toegevoegde waarde. Ik vind alles mooi aan
mijn huis. Alles is zoals ik had bedacht dat het
moest worden. De buitenkant, de stenen, het
ontwerp, de afwerking, het is allemaal heel mooi
en de indeling is heel praktisch. Ik zou absoluut
weer met CPO bouwen. Je hebt een veel sterkere
positie naar de aannemer. Het is goedkoper, je
profiteert van elkaars kennis en ideeën. Hier in
de buurt zijn er best veel die verstand hebben van
bouwen, of kwaliteit van materialen of elektra.
Het bouwproces vormt ook de buurt. Als ik geen
starter zou zijn, zou het ook heel interessant zijn
om samen met een groep mensen een project te
ontwerpen.”

“Door CPO in de gemeenteraad”
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“Door de jaren heen is heel duidelijk geworden dat het
een belangrijk initiatief is, wat het dorp ook levend
houdt.”
DORIEN VERVEST - OUD-VOORZITTER
HOOGE BERKT - BERGEIJK

In goede banen
“In het begin van ons project zijn we gaan kijken
in Casteren, dat was een project met heel veel
kracht. Zij werkten met BIEB en wij zagen dat het
daar goed liep. De samenwerking verliep goed.
Als er iets geregeld moet worden, doen ze dat.
BIEB is heel actief bezig om alles in goede banen
te leiden. Dat valt niet altijd mee. In het begin is
het heel erg zoeken voor kopers. Het was voor ons
handig om ondersteuning te krijgen van mensen
die bekend zijn met de werkwijze bij gemeente
en woningbouwverenigingen. Er is in de loop van

de tijd een overkoepelende vereniging ontstaan,
een soort belangenvereniging. Zo zijn er vanwege
de strenge winter vorig jaar wat opleverpunten
blijven liggen. De vereniging verzamelt die, zodat
niet iedereen de aannemer hoeft te bellen.
De belangrijkste reden is dat het wiel niet
opnieuw hoeft te worden uitgevonden. Je geeft
de kennis en ervaring door. Dat maakt de
vereniging wat steviger. Ik heb zelf altijd interesse
in besturen gehad. In de startersgroep heb ik
bestuurservaring opgedaan en dat heeft er toe
geleid dat ik nu gemeenteraadslid in Bergeijk
ben.”

Hooge Berkt (Bergeijk)
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