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Veranda’s voor het
ultieme buitengevoel
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Erfafscheidingen via
hagen en hedera
hekwerken
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Gevels in basis van
baksteen

Groene overgang tussen
de bestaande en nieuwe
woonbuurt
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Huidige stedenbouwkundige opzet

Fase 2

Woonprogramma
Huurwoningen
• 10 sociale huurwoningen
• 20 vrije sector woningen
Koopwoningen
• 20 starterswoningen
• 77 vrije sector woningen
• 30 twee-onder-een-kapwoningen
• 22 vrijstaande woningen
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Verkeer en parkeren

bicycle

• Polderlint als hoofdas
• Aansluiting op de
Boezembaan Maasdamseweg
• Aansluitingen op Wetering
en Atalanta voor
calamiteiten en
fietsverkeer (                   )
• Parkeren op eigen erf
of in de parkeerkoffers

bicycle

car
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Spelen en groen
• Speelaanleiding in buurtjes
en aan de groene structuren
• Recreatieve wandelroute
en zicht op het landschap
• Percelen omzoomd met
groen door beukenhagen en
hedera hekwerken
• Open en groene randen naar
het landschap

bicycle

walking

walking
bicycle

walking

bicycle

Fietsen op 30 km weg, voetpaden
Voetgangersroute
Kleinschalig speelplek in de buurt, indicatief
Natuurlijke speekplek voor de wijk, indicatief
Speelplekken in bestaande aangrenzende wijk

bicycle

Zichtlijn
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Bestemmingsplankaart
• Bouwwerken dienen gebouwd
te worden binnen de daarvoor
bestemde gebieden (gele
arcering)
• Minimale afstand tot voorste
perceelgrens: 3 meter / (2 meter
bij rijwoningen)
• Minimale afstand tot zijdelingse
perceelgrens: 1,5 meter /
(1 meter bij rijwoningen)
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Procesplanning en fasering

Start

Voorlopige planning
Bestemmingsplanprocedure
juni 2022 - december 2022
• Besluit ontwerp bestemmingsplan - juni 2022
• Ter visie ontwerp bestemmingsplan - juni 2022
• Vaststelling bestemmingsplan - 4 kwartaal 2022
e

• Ter visie bestemmingsplan - 4e kwartaal 2022
• Aanvraag vergunningen - eind 2022

Start bouwrijp maken (voorbelasting)
e
4 kwartaal 2022
Start verkoop 1 deelfase
e
1 kwartaal 2023
e

Start bouw 1 deelfase
e
4 kwartaal 2023
e

• Het ontwerp bestemmingsplan is digitaal te 		
raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl onder
plannummer: NL.IMRO.1963.BPGRwest1fase22-ON01.
• In de periode van 16 juni t/m 27 juli 2022 heeft iedereen
de mogelijkheid zienswijzen in te dienen. Besluit
bestemmingsplan - 4 kwartaal 2022.
e

• Na de vaststelling van het bestemmingsplan bestaat nog
gedurende 6 weken de mogelijkheid om beroep in te
dienen.
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