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Driek van de Vondervoort, is een van de eerste
politieke voorvechters van CPO. Voor hem maakt
deze manier van ontwikkelen deel uit van een
samenleving die door burgers zelf gecreëerd
wordt. Als burgemeester van Bergeijk en als
voorzitter van de Landelijke Vereniging van Kleine
Kernen, maar ook al eerder in zijn politieke
loopbaan, onder meer als burgemeester in
Boekel, maakt hij zich hard voor het teruggeven
van eigen verantwoordelijkheid aan mensen.
Tussen 2000 en 2009 was hij voorzitter van de
Landelijke Vereniging van Kleine Kernen, waar
1500 dorpen bij zijn aangesloten. Ook hier
stimuleerde hij CPO.

Jongeren voor het dorp behouden
“Sociale cohesie en verantwoordelijkheid zijn
twee punten die ik al jaren in mijn speeches heb,
door de CPO-gedachte komen die twee samen.
Overal waar gemeenten het oppakken, is CPO
een groot succes. Mijn eerste ervaring met CPO
was als burgemeester van Boekel met het project
Lage Schoense. Ik kende wethouder Pijnenburg
uit Casteren en ben daar eens gaan kijken. Ik zag
meteen dat CPO het helemaal was voor jongelui.
En wij kunnen hen voor het leven voor het dorp
behouden. In het college heb ik voorgesteld om
ook zoiets te gaan doen. De politiek wilde eerst
weten of er genoeg geïnteresseerden waren.
Er waren er erg veel die CPO wel zagen zitten.

De wethouder is er toen mee aan de slag gegaan.
We hebben alle jongelui opgetrommeld en BIEB
laten komen. Henk Vlemmix sprak met de jongelui
en toen ging het balletje rollen. Hij verstaat de
taal van de jongelui en laat zien dat hij er niet
alleen is om geld te verdienen. BIEB straalt echt
die sociale component uit.”

Overdonderend
“Het resultaat in Boekel was overdonderend.
De bedoeling was dat het woningen werden voor
doorstromers. Maar de jongelui hadden het zo
goed gedaan en er was zo scherp gecalculeerd en
ingeschreven dat er grote woningen gerealiseerd
konden worden waar ze nog lang in konden
blijven wonen. Ze hadden ook flink kunnen
sparen omdat ze al lang aan het wachten waren
op een woning in Boekel. Het is een hele mooie
wijk geworden met heel verschillende huizen. Na
de evaluatie hebben we besloten de grootte en de
maximumprijs wat te beperken, maar de manier
van bouwen was ideaal. Voor ik weg ging heb ik
nog geëntameerd dat er een tweede serie kwam.
Ook in Bergeijk zijn we actief met CPO bezig,
toen ik Burgemeester werd, waren ze net gestart
met de eerste CPO woningen in Weebosch. Het
college wilde meer CPO-woningen, dus kwamen
die er ook in het plan de Hooge Berkt. Nu zijn we
bezig in Luyksgestel en gaan we beginnen in de
wijk het Loo.”
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“ CPO is een vorm waarbij jongelui verantwoordelijkheid
nemen voor hun eigen toekomst en de leefbaarheid van
het dorp.“

H.M.G. VAN DE VONDERVOORT - BURGEMEESTER
GEMEENTE BERGEIJK
Geen winst
“In Bergeijk richten we ons met CPO op starters. Met een koopgarantconstructie
mogen de jongeren alleen maar aan de woningcorporatie verkopen en maken
ze geen winst. Dat is misschien voor sommigen een nadeel, maar dan moeten
ze niet aan het systeem mee doen. Vroeger werden starterswoningen verkocht
voor 180.000 euro en na drie jaar verkocht voor 250.000 euro. Dat kan een
starter niet meer betalen. Daarom willen wij die koppeling. Het voordeel van
CPO is in de eerste plaats financieel; doordat mensen de bouw zelf regelen,
zijn ze in staat om veel goedkoper te bouwen dan de markt. Er hoeft geen winst
naar een ontwikkelaar.”

Leefbaarheid
“Ik predik al jaren dat de leefbaarheid van de dorpen alleen maar verbeterd
kan worden als mensen hun eigen verantwoordelijkheid nemen. CPO is echt
een vorm waarin jongelui zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun toekomst,
voor de leefbaarheid van een dorp. Door vanaf het begin samen te beslissen
over alle aspecten van het ontwikkelen, van de aannemer en de architect
tot de materialen, bevordert het ook nog eens de sociale cohesie. Er komen
wijkverenigingen uit voort, die later mee gaan doen aan carnavalsoptochten en
samen naar de kermis gaan, of die samen speeltuintjes bouwen.

Eerste spade
Toen Minister Verhagen als fractievoorzitter van het CDA de eerste spade in de
grond zetten voor de Lage Schoense in Boekel, was dat voor mij het mooiste
moment. Het was slecht weer, maar er hing een geweldige sfeer. Echt een
prachtig moment. Het is een prachtproces. Knap dat zo’n grote groep het eens
wordt en zo’n resultaat behaald.”
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