
Brabant 
moet snel 
zorgen voor 
meer azc’s
Er moeten in Brabant dringend 
asielzoekerscentra bij komen. 
Structureel moet er plek zijn 
voor zo’n drieduizend asielzoe-
kers extra, dus bovenop be-
staande azc’s. En die moeten al 
op 1 januari ‘in de maak zijn’.

Maarten van Helvoirt
Grave

Nederland moet ‘tot in lengte van 
jaren’ meer opvangplekken voor 
asielzoekers realiseren dan het land 
ooit heeft gehad. Dat zei voorzitter 
Hubert Bruls begin deze week na 
afloop van het Veiligheidsberaad, 
het burgemeestersoverleg van de 25 
veiligheidsregio’s. ,,Of wij dat leuk 
vinden of niet. Mensen blijven ko-
men, omdat zij in grote nood zitten. 
Er zijn veel conflicten in de wereld.”

Dat mensen buiten op een stoel 
moeten slapen, onderstreept vol-
gens hem ‘met vette strepen en 
dikke punten’ dat er meer opvang-
plekken moeten komen. Dat moet 
zwaarder tellen dan geluiden uit 
het land dat mensen geen azc in 
hun ‘achtertuin’ willen.  

Brabant moet het leeuwendeel 
van die extra opvangplekken voor 
haar rekening nemen: drieduizend 
van de negenduizend die landelijk 
per 1 januari nodig zijn om te allen 
tijde onderdak te kunnen bieden 
als er ergens een oorlog uitbreekt. 
Zodra de provincie gezorgd heeft 
voor die drieduizend structurele 
opvangplaatsen, is noodopvang 
niet langer nodig.

Het kabinet werkt aan een wet 
die gemeenten kan dwingen naar 
rato mensen op te vangen. ,,Op ba-
sis van vrijwilligheid ga je dit niet 
rondkrijgen. Met polderen en pra-
ten komen we er niet”, stelt Bruls. 
,,Als je als gemeente nu niets doet, 
zul je over een paar maanden wel 
moeten.” 

Ina Adema, de commissaris van 
de Koning in Brabant, roept in een 
brief gemeenten op vooral zelf de 
regie te houden. ,,De opvang van 
Oekraïners heeft aangetoond dat er 
in veel gemeenten wel degelijk vol-
doende vastgoed aanwezig is voor 
de opvang van vluchtelingen. Een-
zelfde bestuurlijke wil en durf zou 
nu ook getoond moeten worden.”

Nu bouwt de werf 
in Katwijk jachten 
van tussen de 1 en 
2 miljoen euro. c P2

Eerste boot 
gebouwd in 
de achtertuin

‘Alternatieve’ 
Ekoplaza viert 
40-jarig bestaan 
in Nijmegen. c P4

Je leven lang 
werken in de 
supermarkt

Even knipperen met de 
ogen en er ligt een buurtje

Frank Hermans
Landhorst

In minder dan een werkdag ston-
den hier twee woningen, over een 
paar weken wordt het aantal wo-
ningen verdubbeld naar vier. Ook 
binnen het tijdsbestek van één 
werkdag.

Het geheim van de smid: in de 
fabriek klaargestoomde wonink-
jes. Fabrikant is het Millse Mill 

Home, een bedrijf gespecialiseerd 
in de productie van tiny houses. 
,,Die maken we van hout”, vertelt 
directeur Maarten Besemer. ,,Het 
product van de toekomst. Stikstof-
vrij en CO2-absorberend, dus 
duurzaam en een uitkomst waar 
betonproductie vanwege die stik-
stof aan banden ligt.”

Het milieu blij, de toekomstige 
bewoners nog blijer. Dat zijn stuk 
voor stuk starters op de woning-
markt. Dankzij een starterslening 
van de gemeente en een korting op 
de gemeentegrond zijn de wonin-
gen voor hen zeer betaalbaar met 
een prijs van 180.000 euro. ,,Elders 
in Nederland gaan deze woningen 
al snel richting de 3 ton. Met mede-
werking van de gemeente is dit 
nog eens echte ‘sociale koop’”, al-
dus Besemer.

Een van de gelukkige nieuwe ei-
genaren: Max van Zutphen (25) en 
vriendin. ,,We konden maximaal 
230.000 euro betalen. Al anderhalf 
jaar waren we aan het zoeken, 
maar we werden steeds overbo-
den. Dan ben je dolgelukkig als je 
op deze manier een huis kunt ko-
pen, nog vrijstaand ook.”

De woningen zijn met 50 vier-
kante meter niet heel groot, zoals 
de Engelse typering – tiny houses 
– ook al duidelijk maakt. Directeur 
Besemer: ,,Maar alles zit erop en er-
aan. Een badkamer, een keuken, 
een slaapkamer en een zithoek.” 

Van Zutphen maalt niet om de 
kleine omvang. ,,Dat valt dus erg 
mee als je binnen staat. En we krij-
gen er nog een tuin bij die min-
stens zo groot is in oppervlak. Voor 
nu zijn we geholpen, over een paar 

jaar kunnen we altijd verder kij-
ken.”

Anders dan op veel plekken el-
ders, zijn deze tiny houses niet tij-
delijk, maar gebouwd voor perma-
nente bewoning. Dat de woning in 
een dorp ligt, vinden Van Zutphen 
en zijn vriendin alleen maar mooi 
en lekker rustig, dus ook dat is 
geen probleem. Vanuit de nieuwe 
woning lopen ze zo het groen van 
het Sint Anthonisbos in.

Tiny houses als oplossing voor 
de woningnood? Aan Mill Home 
zal het niet liggen. 

Besemer: ,,We maken er nu vijf-
tig per jaar voor heel Nederland, 
maar kunnen de productie op-
schroeven. We zien nieuwe op-
drachten van de gemeente Land 
van Cuijk belangstellend tege-
moet.”

Je zou het niet zeggen in  
deze barre woningbouwtijden, 
maar toch: het lijkt een werk 
van niks, een woonbuurtje 
aanleggen. Kijk naar de hoek 
van de Pinksterbloemstraat 
en de Dotterbloemstraat in 
Landhorst.

 e Tiny houses in Landhorst. Rechts komt nog een tiny house te staan. FOTO THEO PEETERS

TINY HOUSE MET EEN TUINTJE VOOR 180.000 EUROWONINGBOUW
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