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Ophaalavond Van Bergenpark Etten-Leur 
 

 

Wat en wanneer 

Datum:  woensdag 22 november 2017 van 19.30-21.30 uur 

Locatie:  Kapelstraat, restaurant GGz Breburg 

Genodigden: omwonenden/ belanghebbenden (41 personen aanwezig) 

Initiatief: Nederlandse Bouw Unie BV Etten-Leur 

 

 

Doel avond 

Het ophalen van ideeën die leven bij de buurt in relatie tot de herontwikkeling van het GGz Breburg 

terrein.  

 

 

Opzet van de avond 

Na een algemene gezamenlijke introductie zijn de genodigden in 3 groepen uiteen gegaan. Iedere 

groep werd begeleid door een gespreksleider en notulist. Alle aanwezigen is om beurten gevraagd 

wat zijn/ haar ideeën/ aandachtspunten zijn bij de toekomstige invulling van de locatie. Nadat iedereen 

input heeft gegeven, is aan iedereen gevraagd een top 3 te benoemen. Uiteindelijk heeft dit per groep 

geleid tot een top 3, welke is ter afsluiting van de avond gezamenlijk zijn toegelicht. De aangedragen 

ideeën zullen in het traject van de planvorming zorgvuldig integraal worden afgewogen. 

 

 

Top 5 ideeën/ aandachtspunten (in willekeurige volgorde) 

De top 3 van de 3 verschillende groepen is bij elkaar gebracht in een top 5. 

 Geen hoogbouw voor bestaande woningen 

 Goede aansluiting van nieuwe bebouwing op bestaande omgeving 

 Behoud van groene karakter 

 Geen verkeersoverlast voor bestaande straten 

 Geen wateroverlast voor bestaande bebouwing 
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Ideeën/ aandachtspunten op thema (in willekeurige volgorde) 

Programma 

 Behoefte aan huurwoningen (voor ouderen) 

 Voorkeur voor geen hoogbouw, zeker niet direct tegenover de bestaande woningen 

 Voorkeur behoud Huysmuseum 

 Grote diversiteit, zowel in typen als prijsklassen 

 Eengezinswoningen 

 1-2 persoonswoningen 

 Patio’s (ouderen) woningen 

 Appartementen in Hooghuys met voldoende parkeerplaatsen 

 Recreatieve functie in Hooghuys 

 Typologie woningen aanpassen op bestaande bebouwing directe omgeving  

 

 

Verkeer & parkeren 

 Let bij (bouw)verkeer op veiligheid in de wijk, bij voorkeur via Vijfhuizenweg, niet via 

Kerkstraat want daar staan oude huizen 

 Maak goede ontsluitingswegen voor de nieuwe buurt en zorg voor veilige fietsverbindingen 

 Hoofdontsluiting richting Vijfhuizenweg 

 Maak een doorgaande weg tussen Kapelstraat en Vijfhuizenweg/geen doorgaande weg 

tussen Kapelstraat en Vijfhuizenweg 

 Achter ontsluiting voor deel van bewoners Lange Brugstraat 

 Achter ontsluiting carport bereikbaar Lichttorenhoofd 5 

 Parkeerplaatsen realiseren t.b.v. Van Bergenplein 

 Winkels kunnen beter bereikbaar worden door een verbinding naar het winkelgebied 

 Leg een nieuwe hoofdweg aan naar het centrum dwars over het terrein (bevoorrading en 

bezoekers winkels) 

 Verkeersluw maken van de wijk 

 Tunnel onder spoor door (verlengde Ambachtenlaan) 

 Bevoorrading GGz Breburg op eigen terrein (vrachtverkeer zo min mogelijk wijk in) 

 Geen doorgaande verbinding vanuit Kasteellaan en Kerkstraat (geen extra verkeer) 

 Pastoor Binckstraat als openbare weg richting Lichttorenhoofd 

 Geen extra parkeerdruk in de bestaande straten 

 

 

Groen & verblijven 

 Behouden groen langs de Kapelstraat  

 Ruimte voor ontmoeting en verblijf  

 Bomen aan het Van Bergenplein en 3 oude bomen langs de Kapelstraat handhaven 

 Monumentale bomen behouden 

 Ruime groene opzet: park 

 Kansen voor een theehuis 

 Speelvoorzieningen voor kinderen diverse leeftijden 

 Groen langs Kasteellaan, bebouwing niet te dicht op de weg 

 Huidige groene zone naast Kerkstraat behouden 

 Aandacht voor voormalig kerkhof aan Kerkstraat 

 Waterpartij/ vijver  
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Karakter van de locatie 

 De zichtlijn op de kerktoren behouden 

 Rust, groen, zonlicht 

 Hooghuys gebouw behouden vanuit historie 

 Risico dat er veel steen komt en het gebied haar karakter verliest 

 Er heeft een kasteel gestaan. Kun je iets met de historie doen 

 

 

Water 

 Waterhuishouding is aandachtspunt: wateroverlast in huidige situatie. Let op nieuwe 

terreinhoogte  

 Let op capaciteit van riolering 

 

 

Algemeen 

 Boren in plaats van heien 

 Aandacht voor duurzaamheid 

 

 

Vervolg 

 Randvoorwaarden met gemeente doornemen. 

 NBU gaat aan de slag met het opstellen van een stedenbouwkundige visie. Op basis van de 

input van omwonenden en gemeente, de woningmarktanalyse en eigen expertise worden de 

keuzes voor de planopzet zorgvuldig integraal afgewogen. 

 Als deze stedenbouwkundige visie in concept gereed is, dan zal deze met de omwonenden 

worden gedeeld. Een uitnodiging volgt te zijner tijd. Naar verwachting eind 1e kwartaal/ begin 

2e kwartaal 2018. 

 Ontwerp stedenbouwkundige visie wordt voor inspraak ter inzage gelegd. Gemeenteraad stelt 

de visie vast.  

 Gelijktijdig met opstelling visie zullen de benodigde onderzoeken in 2018 worden uitgevoerd 

teneinde de bestemmingsplanprocedure te starten in 2019. Wanneer het bestemmingsplan ter 

inzage wordt gelegd, zullen de omwonenden hierover worden geïnformeerd. 

 

 

 

Etten-Leur, 

20-12-2017 

 


