
Presentatie aan omwonenden en belangstellenden

12-12-2018

Toelichting visie 
Van Bergenpark

(GGz Breburg locatie) 



Opzet van de avond

• Ontvangst

• Presentatie:
• Toelichting planvorming door Séverine Blok – adjunct directeur projectontwikkelling NBU

• Toelichting kaders gemeenteraad door Peter de Leeuw – stedenbouwkundige gemeente

• Tafels per gebied – evt. nadere toelichting en gelegenheid tot vragen stellen:
• Kasteellaan e.o.

• Kerkstraat/ Kapelstraat e.o.

• Lichttorenhoofd/ Vijfhuizenweg e.o.



NBU 69.013 m2

GGz 24.430 m2

Tot. 93.443 m2



Proces

• Oktober 2017 koopovereenkomst NBU-GGz Breburg
• Nog geen plan, wel vertrouwen in samenwerking

• November 2017 ophaalavond met omgeving door NBU

• December 2017 planvisie obv input omgeving en gemeente

• Juli 2018 informatieavond met omgeving door NBU visiekaart

• September 2018 kaders vastgesteld door college

• Oktober/ november 2018 raad luistert, raad debatteert en raad besluit

aanvulling kaders door raad



Hoofdpunten vanuit omgeving

1. Geen hoogbouw 

2. Goede overgang bestaand naar nieuwbouw

3. Behoud groene karakter en waardevolle bomen

4. Geen verkeers- en parkeeroverlast voor bestaande straten

5. Geen extra wateroverlast voor bestaande woningen

6. Geen bouwverkeer- en trillingsoverlast voor bestaande woningen

7. Woningen voor senioren



Visiekaart - juli 2018



Visievorming van grof naar fijn

GemeenteOmgeving GGz Breburg

Marktinfo makelaars

Onderzoeken locatie
INPUT:

Wet- & regelgeving

Geluid – veiligheid –
Bomen – bodem etc.

Gemeenteraad

VISIE:



Visiekaart

Visiekaart - oktober 2018



Concept stedenbouwkundige visie



Kaders gemeenteraad

Hoofdlijnen:

• Maximaal 200-220 woningen

• Brede differentiatie woningtypen, inclusief:
• Minimaal 20% sociale huurappartementen

• Minimaal 10% van rij- en hoekwoningen/ grotere appartementen in middeldure huur

• Verkeersafwikkeling
• 80% via Vijfhuizenweg

• 20% via Lichttorenhoofd

• Sluipverkeer voorkomen en inrichtingsmaatregelen

• Geen aansluiting Kasteellaan

• Bouwhoogte appartementen maximaal 4 lagen

• Groen
• Norm van minimaal 80m2 per woning

• Groenstrook Kerkstraat minimaal 5 meter

• Parkeren volgens parkeernorm - binnen plangebied oplossen



Kaders gemeenteraad

Hoofdlijnen:

• Wateropgave op eigen terrein

• Geen overlast bouwverkeer

• Bestaande bedrijven niet belemmeren

• Hondenuitlaatplaats

• Speellocatie in overleg met (nieuwe) bewoners

Opgave voor gemeente:

• Onderzoeken verbeteringen verkeersafwikkeling buiten plangebied (kruising 
Lichttorenhoofd/ Vijfhuizenweg en verkeersregelinstallatie)

• Wateroverlast bestaande woningen omgeving



Consequenties



Stedenbouwkundige visie



Thema – groen  

Totaal plangebied NBU:
69.013 m2
219 woningen
80 m2 per/won.



Thema - verkeer



Thema - bouwhoogten



Thema - milieuzonering



Thema – fasering

Fase 1

Fase 2



Thema – bouwverkeer



Globale planning

Procedureel

• December 2018 bijeenkomst met omwonenden

• Januari/februari 2019 voorontwerp bestemmingsplan ter inzage (6 wk)

• April/mei 2019 ontwerp bestemmingsplan ter inzage (6 wk)

• December 2019 bestemmingsplan onherroepelijk

Realisatie

• Augustus/september 2019 start transformatie Antoniusgebouw (streven)

• Begin 2020 start nieuwbouw 1e fase 

• Totale fasering en oplevering afhankelijk van vrijkomen terrein GGz Breburg


