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Informatieavond Van Bergenpark Etten-Leur 
 

 

Wat en wanneer 

Datum:  woensdag 4 juli 2018 van 19.15-21.00 uur 

Locatie:  Kapelstraat, restaurant GGz Breburg 

Genodigden: omwonenden/ belanghebbenden (58 personen aanwezig) 

Initiatief: Nederlandse Bouw Unie BV Etten-Leur 

 

 

Doel avond 

Het doel van de avond is tweeledig, Het informeren van de omgeving omtrent de voortgang van de 

herontwikkeling en het ophalen van ideeën en aandachtspunten naar aanleiding van de 

gepresenteerde stedenbouwkundige hoofdkaders van de herontwikkeling van het GGz-terrein.   

 

Opzet van de avond 

Na een algemene gezamenlijke toelichting op de hoofdlijnen van het plan en de planning door het 

stedebouwkundig bureau BGSV en NBU, zijn de genodigden in groepen uiteen gegaan. Iedere groep 

werd begeleid door een gespreksleider en notulist. Alle aanwezigen kregen de mogelijkheid om hun 

ideeën/ aandachtspunten kenbaar te maken naar aanleiding van het presentatie. De aangedragen 

ideeën en aandachtspunten zullen in het verdere traject van de planvorming zorgvuldig worden 

afgewogen. 

 

Aandachtspunten op thema (in willekeurige volgorde) 

 

Verkeer & parkeren 

 Sluipverkeer en extra verkeersbelasting voorkomen door bestaande straten Kerkstraat en 

Kasteellaan 

 Aanpassen van de stoplichten en spoorwegovergang 

 Aandacht langzaam verkeersroute/ fietsers  

 Hoe parkeren oplossen café/zalen Hof van Holland 

 Eventuele scheurvorming omliggende woningen door verzwaarde verkeersintensiteit 

voorkomen 

 Aandacht of de nieuwe ontwikkeling past binnen de verkeersonderzoeken 

 Parkeren nieuwe woningen oplossen op eigen terrein nieuwe ontwikkeling, geen overlast voor 

buurt veroorzaken 
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Groen & verblijven 

 Groenstrook tussen de nieuwe woningen en bestaande Basic-fit niet optimaal 

 Bestaande bomen aan de Kerkstaat behouden 

 Huidig groen beeld van de Kasteellaan behouden 

 Huidig beeld en doorkijk naar het Antoniusgebouw vanuit Kerkstraat behouden 

 Aan de Kasteellaan ligt een “droge” watergang HWA’s zouden hierop zijn aangesloten. Hier 

oog voor hebben bij herontwikkeling 

 Huidige honden uitlaatplaats aan de Kasteellaan behouden 

  

Karakter van de locatie 

 De zichtlijn op de kerktoren behouden 

 Woningen aan de Kerkstraat hebben in bestaande situatie veel groen voor zich, de nieuwe 

woningen moeten niet te dicht op de bestaande woningen komen te staan 

 Appartementen aan de Vijfhuizenweg wordt als te massaal (hoogte) gezien 

 Nieuwe watergang aan Lichttorenhoofd wordt als zeer positief element gezien in het plan. . 

 

Water 

 Waterhuishouding is aandachtspunt: wateroverlast in huidige situatie.  

 De hoogte van het Van Bergenpark terrein in relatie tot hoogteligging van de omliggende 

woningen. 

 Let op capaciteit van bestaande riolering 

 

Algemeen 

 Boren in plaats van heien 

 Bouwverkeer zo min mogelijk door bestaande bewoonde straten in directe omgeving 

 Met respect omgaan met de “oude” begraafplaats 

 Onderdoorgang huidig Antoniusgebouw handhaven 

 Aandacht voor duurzaamheid 

 Eventueel geluidsoverlast van het cafe/ zalencentrum in relatie tot de appartementen 

 

Vervolg 

 Ideeën en aandachtpunten worden verder geïnventariseerd, en besproken met de Gemeente.  

 NBU gaat aan de slag met het verder uitwerken van de 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. 

 Gelijktijdig met verdere uitwerking van deze visie zullen de benodigde onderzoeken worden 

opgestart, teneinde de bestemmingsplanprocedure te starten in 2019. Wanneer het 

bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd, zullen de omwonenden hierover worden 

geïnformeerd. 

 

 

 

Etten-Leur, 

04-07-2018  

 


