
Informatieavond
4 juli 2018



Programma

19.15  Proces en planning
19.25   Toelichting stedenbouwkundige opzet
19.45	 	 Koffie/thee	en	gelegenheid	tot	vragen



Proces

Input	verzameld:

-	Ophaalavond	22	november	2017
Top	5	van	ideeën	/	aandachtspunten	
•	Geen	hoogbouw	voor	bestaande	woningen
•	Goede	aansluiting	van	nieuwe	bebouwing	op	bestaande	
omgeving

•	Behoud	van	het	groene	karakter
•	Geen	verkeersoverlast	voor	bestaande	straten
•	Geen	wateroverlast	voor	bestaande	woningen

-	Randvoorwaarden	gemeente	Etten-Leur
•	Woningbouwprogramma
•	Verkeersstructuur
•	Groen

stedenbouwkundige 
opzet op hoofdlijnen



Vervolgstappen

•	Informatieavond
•	Raad informeren
•	Inspraak procedure
•	Onderzoeken en uitwerking 

stedenbouwkundig plan
•	Bestemmingsplan procedure
•	Sloop en bouwrijp maken
•	Uitontwikkeling 1e fase
•	Start bouw 1e fase

juli	2018
juli	2018
augustus	2018	-	februari	2019
juni	-	oktober	2018

februari	2019	-	november	2019
start	eind	2019
maart	2019	-	november	2019
januari	2020



Identiteitsdragers

Sint Antonius gebouw

Bestaande bomen

Heerma van Vossplantsoen bij Van BergenpleinSint Antonius gebouw

 Bestaande bomen

Sint Petruskerk



Locatie	-	eigendommen

GGz

NBU



Omgeving

Historische linten

Lange	Brugstraat

Kasteellaan

Lichttorenhoofd

Korte Brugstra
at



Turfvaart

•	 Van	oudsher	stroomde	de	Turfvaart	
langs	de	westelijke	grens	van	de	locatie	
in noordelijke richting



Bouwjaren



Locaties	historisch	erfgoed
Zichtas 

Sint Petruskerk

voormalige	
kapel

 
voormalig	

tweede gebouw

voormalige
begraafplaats

Sint 
Antonius
gebouw



Sint Petruskerk

Orthogonale structuur

Beschermde bomen

Waardevolle	elementen

Gemeentelijk 
monument

 Sint Antonius 
gebouw

Voormalige watergang

Heerma	 van	 Voss-
plantsoen

Groene rand



Hoogte	verschillen

+1.5

+2.1

+2.4

+2.7

+3.6

+3.8



Randvoorwaarden

Groen	veld
(autovrij)

Zichtas Sint Petruskerk

75%	ontsluiting	
autoverkeer

25%	ontsluiting	
autoverkeer

Afmaken randen 
Bergenplein

Groene	verbinding
woonbuurten en 

GGz-terrein

Terugbrengen
 watergang



Concept

•	 Orthogonale structuur.
•	 Zicht op de Sint 

Petruskerk.
•	 Groen raamwerk
•	 Groene plekken en 

rand met elkaar 
verbinden.

•	 Respect	voor	
monumentale panden.

•	 Beschermde bomen 
behouden.



Verschillende 
groene plekken

•	 Plekken	zoveel	
mogelijk met elkaar 
vebinden.



Groene rand

•	 Herintroductie	van	de	
watergang.



Woningtypen

•	 Gemengd 
woonprogramma.

•	 Aansluiten op de 
omgeving.

•	 Appartementenblokken 
langs zuidelijke entree 
en aan westzijde (op 
de exacte locatie wordt 
nog	gestudeerd).

2-onder-1 kap
Rijwoningen
Appartementen
Zoekgebied 
appartementen
GGz



Bouwhoogte

•	 Aansluiten op 
bestaande bebouwing.

•	 Hoogteaccenten langs 
hoofdwegen/entree.

1 laag met kap
2 lagen met kap
3 lagen met kap/
4 lagen 
Zoekgebied hoogte-
accent (max. 4 lagen)



Verkeersstructuur

•	 Rustig autoluw 
woongebied.

•	 75%	via	Vijfhuizenweg.
•	 25%	via	Lichttorenhoofd.

Hoofdwegen
Buurtontsluiting
Ontsluiting per 
woonveld



Verkeersstructuur

•	 Informele en formele 
routes	voor	langzaam	
verkeer	doorkruisen	de	
buurt	en	verbinden	de	
verschillende	plekken	
met elkaar.

Hoofdontsluiting
Buurtontsluiting
Voetgangers



Parkeren

•	 Parkeervraag	binnen	
het gebied oplossen.

Openbaar
Collectief
Op eigen erf



Concept


