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Plek voor ontmoeting tussen jong en oud 
 

Het gebied ten noorden van het station kent een historie. Halverwege de vorige eeuw bouwden de 

congegratie van de Broeders van Liefde een kloostercomplex met juvenaat 1  en diverse 

schoolgebouwen. Het juvenaat werd later een internaat voor schipperskinderen. Bij het complex 

hoorden sportvelden. Binnen het complex ontmoette jong en oud elkaar. 

Ruim een halve eeuw later staat het hoofdgebouw van het kloostercomplex aan de Edward 

Poppelaan 12 grotendeels leeg. De schoolgebouwen zijn al vervangen door woningen en een brede 

school plus. De sportvelden zijn niet meer in gebruik. Voorjaar 2017 start op een deel van de velden 

de bouw van 74 huurappartementen. 

 

We nemen nu een besluit over het hoofdgebouw van het kloostercomplex en de resterende 

sportvelden. We willen ook hier woningen bouwen. Het gebied heeft namelijk de potentie om 

optimaal in te spelen op de wens van de woonconsument die zich richt op de stad (Breda) maar er 

niet voor kiest voor de binnenstad of een zeer stedelijk woonmilieu zoals in de Via Breda (het gebied 

ten noorden van het station Breda). Een woning in het stationsgebied van Etten-Leur is een goed 

alternatief. We zien kansen voor jong en oud. Dit bevordert de zorg voor elkaar, wat past in de 

historie van deze plek. 

 

 
Plangebied Spoorzone-Juvenaat 

 

We willen voor het terrein van het kloostercomplex en de resterende sportvelden (ook wel 

aangeduid als de Zonnestadkamer) één totaal plan maken. Het plan noemen we verder ‘Spoorzone-

Juvenaat’. De omvang van het plangebied bedraagt ongeveer 2,3 ha. 

                                                           
1
 Juvenaat: intern instituut voor opleiding tot broeder. 
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Spoorzone-Juvenaat in bredere context 

 

Het besluit over de toekomst van het hoofdgebouw van kloostercomplex en de resterende sportvel-

den staat niet op zichzelf. Voor het gebied ten noorden van het station zijn eerder besluiten 

genomen. We vertellen wat er besloten is en wat de stand van zaken is. 

 

Het plangebied maakt deel uit van het woonservicegebied noordwest 

Op 23 mei 2005 stelde de gemeenteraad de Structuurvisie Plus vast. De visie bevat de wens om 

binnen de gemeente vier woonservicegebieden te ontwikkelen. Elk gebied bevat een 

woonvoorziening voor de huisvesting van ouderen: een combinatie van beschermd, verzorgd en 

geschikt wonen. Deze voorziening is in de buurt van winkels, wijkservicepunt/advies- en 

informatiepunt en activiteitencentrum. De loopafstand tot deze voorzieningen bedraagt bij 

voorkeur 500 meter. Zonder problemen onderweg kan je bij deze voorzieningen komen. Binnen elk 

woonservicegebied tref je aan minimaal drie collectieve diensten gericht op: 1. ontmoeting, 

recreatie en ontspanning, 2. informatie en advies over wonen, welzijn en zorg en 3.het gezamenlijk 

nuttigen van de maaltijd. Daarnaast is er een minimaal aanbod aan individuele diensten aanwezig. 

Dit aanbod stelt mensen met een beperking in de gelegenheid om volwaardig mee te doen. Je kan 

daarbij denken aan een maaltijdvoorziening, een boodschappenservice, een informatiepunt, sociale 

alarmering, een klussendienst en tuinonderhoud. In 2012 werd het gebied ‘Spoorzone Noord’ 

aangewezen als het woonservicegebied noordwest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appartementen aan de Juvenaatlaan: 

levensloopbestendige woningen 

 

Geen beschermd en verzorgd wonen maar wel geschikt wonen 

In het woonservicegebied noordwest zou een nieuw woonzorgcomplex komen: 50 eenheden 

verzorgd wonen en 40 plaatsen beschermd wonen. Dit complex was voorzien op de sportvelden ter 

hoogte van de Concordialaan. Als gevolg van het beleid om zorg zolang mogelijk aan huis te leveren, 

zagen zorgaanbieders af van hun eerdere wens tot bouw en exploitatie van dit complex. Op deze 

locatie bouwt de Woonstichting nu 74 levenloopsbestendige huurappartementen. Deze 

appartementen vallen onder de definitie ‘geschikt wonen’. Zij zijn geschikt voor de doelgroep 55-

plus. Waar zorg nodig is, kan die op aanvraag aan huis worden geleverd. De bewoners kunnen 

gebruik maken van de brede school D’n Overkant voor ontmoeting, recreatie en ontspanning. Het 

wijkteam houdt daar wekelijks spreekuur. In het gebouw zijn er verder regelmatig wijkactiviteiten. 

Twee van de vereiste collectieve diensten zijn aanwezig. Ondanks het feit dat nu nog geen echt 

woonzorgcomplex wordt gerealiseerd, is de basis voor wonen met zorg aanwezig. 
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Geen winkelvoorziening  

In oktober 2011 besloot de gemeenteraad om in het plangebied “Spoorzone Noord’ geen 

winkelvoorziening in de vorm van een supermarkt op te nemen. De bewoners moeten gebruik 

maken van bestaande winkels. De dichtstbijzijnde supermarkt ligt op 600 à 700 meter. 

 



 

5 

 

 

Waarom willen we woningen bouwen? 
 

Onvoldoende belangstelling voor gebruik van hoofdgebouw voor maatschappelijke functies 

Het hoofdgebouw van het kloostercomplex aan de Edward Poppelaan 12 heeft de bestemming 

‘maatschappelijk’. Het pand mag onder andere worden gebruikt voor educatieve, sociaalculturele, 

sociaalmedische en religieuze doeleinden. Begin 2016 kwam het pand leeg. Het pand is eigendom 

van de gemeente. We willen het pand afstoten. In de vastgoedmarkt is er echter onvoldoende 

belangstelling voor een gebouw met de bestemming ‘maatschappelijk’. Het aanbod in de 

vatsgoedmarkt is groot en vaak van betere kwaliteit. We kunnen daarom voor een andere 

bestemming: wonen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdgebouw kloostercomplex aan Edward Poppelaan 12 

Resterende sportvelden hebben al een woonbestemming 

In het bestemmingsplan ‘Spoorzone Noord’ (2012) werd al aan de sportvelden tussen de 

Juvenaatlaan en het Litouwenplein een woonbestemming toegekend. Burgemeester en wethouders 

moeten deze bestemming uitwerken. De gemeenteraad bepaalde dat op dit terrein maximaal 50 

woningen mogen komen. De concrete invulling met grondgebonden of gestapelde woningen moet 

bij uitwerking worden bepaald. De woongebouwen mogen maximaal 16 m hoog zijn (vijf 

bouwlagen).  
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Wat gaan we bouwen? 

 

Ons programma 

We bouwen gestapelde woningen voor de huisvesting van een- en tweepersoonshuishoudens.  

De woningen zijn levensloopbestendig en duurzaam. Zij zijn geschikt voor de groep 55-plus maar 

ook voor de starter. We willen een deel als vrije sector huur woningen realiseren (huurprijs tussen  

€ 710 en € 1000 per maand). Andere woningen zetten we als koopwoning in de markt. 

We denken aan woongebouwen van 20 à 25 woningen; in totaal 100 woningen. Deze 

woongebouwen bestaan uit hooguit vijf bouwlagen (16 meter hoog). Hieronder verklaren we de 

keuze voor dit programma. 

 

Veel vraag naar gelijkvloers wonen 
In opdracht van Woonstichting en gemeente onderzocht het bureau Atrivé de lokale woningmarkt. 

In december 2014 werd dit onderzoek gepresenteerd. Atrivé stelt vast dat er veel vraag is naar 

gestapeld gelijkvloers wonen en wonen in een tweeondereenkapwoning. De vraag naar gestapelde 

woningen komt voort uit de toename van het aantal een- en tweepersoonshuishoudens in de 

levensfase 55-plus. Veel 55-plussers zijn op zoek naar een gelijkvloerse woning met voldoende 

ruimte en een redelijke huur of koopprijs. Maar ook jongeren zijn vaak aan het begin van hun 

wooncarrière op zoek naar een soortgelijke woning. 

 

In de bestaande woningvoorraad is er onvoldoende aanbod 

In opdracht van de gemeenten Breda, Etten-Leur en Oosterhout onderzocht Fakton de bestaande 

woningvoorraad. Fakton keek daarbij naar de (effectieve) vraag, de kans om deze vraag binnen de 

bestaande woningvoorraad op te vangen en wat aan er nieuwbouw nodig is om aan de vraag 

tegemoet te komen. Fakton bevestigt de noodzaak tot bouw van meer woningen voor de 

huisvesting van een- en tweepersoonshuishoudens. De bestaande woningvoorraad biedt in Etten-

Leur onvoldoende geschikt aanbod voor deze huishoudens. Een deel van de woonconsument kan 

hier niet terecht, de woning voldoet niet aan hun wens of past niet bij het inkomen. 

 

Plangebied Spoorzone-Juvenaat biedt kans om aan aanbod te verbreden 

Het plangebied ‘Spoorzone-Juvenaat’ biedt de potentie om optimaal in te spelen op de wens van de 

woonconsument die zich richt op de stad (Breda) maar er niet voor kiest om voor de binnenstad of 

zeer stedelijk woonmilieu zoals in de Via Breda (het gebied ten noorden van het station Breda). Het 

stationsgebied van Etten-Leur is een goed alternatief. De stad is snel via het openbaar vervoer te 

bereiken. Een stedelijke ontwikkeling van het gebied past in het profiel van Etten-Leur. Wel is een 

belangrijke voorwaarde dat de woonconsument kwaliteit ervaart: een mooie woning in een mooie 

context. Denk hierbij aan een hoogwaardige openbare ruimte, services aan huis en 

zorgvoorzieningen dichtbij (maar niet per sé heel herkenbaar). Qua voorzieningen ligt het 

stationsgebied prima. Het centrum van Etten-Leur ligt op loopafstand van voorzieningen. De 

woningen zullen niet alleen bestemd zijn voor de 55-plusser; een mix van oud en jong bevordert 

zorg voor elkaar.  
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We verbreden het aanbod aan vrije sector huur en koop 

De meeste gelijkvloerse woningen in de bestaande woningvoorraad vind je in het huursegment.  

Deze woningen zijn vooral bestemd voor bewoners met een beperkt inkomen. Het aanbod in 

middeldure en dure huur is beperkt. Een uitbreiding van dit aanbod speelt in op de vraag. Juist dit 

segment kan een rol spelen bij de doorstroming en scheefwonen voorkomen. Het Rijk moedigt 

gemeenten aan om meer woningen in de vrije sector huur aan de woningvoorraad toe te voegen. 

Daarnaast kiezen we voor de bouw van woningen in de koopsector tot € 300.000. De exacte 

verdeling over de categorieën vrije sector huur en koop is afhankelijk van de vraag in de markt. We 

kiezen niet voor sociale huur. In en rondom het stationsgebied is dit aanbod goed 

vertegenwoordigd. 

 

We bouwen levensloopbestendig 

In het ontwerp van de woningen houden we rekening met inwoners die zich minder makkelijk 

bewegen. Ook bij het gebruik van een rollator, scootmobiel of een rolstoel moet je binnen de 

woning uit de voeten kunnen. Voor zover ondersteunende voorzieningen niet aanwezig zijn, kunnen 

deze eenvoudig en zonder hoge kosten worden aangebracht. Bijzondere aandacht gaat uit naar de 

toegankelijkheid van de woongebouwen en de bruikbaarheid van gezamenlijke ruimten in het 

gebouw. Hier mogen geen belemmeringen zijn. 

 

We bouwen duurzaam 

Etten-Leur wil dat alle woningen op termijn energieneutraal zijn (zie Toekomstvisie Etten-Leur doet 

het gewoon (2012)). Het is logisch dat we bij nieuwbouw inzetten op energiezuinige woningen, bij 

voorkeur energieneutraal. We stimuleren niet alleen het terugdringen van het energieverbruik, we 

stimuleren ook het gebruik van duurzame materialen. 

 

We bieden service aan huis 

We zoeken kansen om de gedachte achter de aanwijzing tot woonservicegebied in tact te houden. 

In het gebied zijn al enkele collectieve diensten aanwezig. Naast het aanbod van zorgaanbieders kan 

de service bestaan uit overdracht van de zorg van het groot en dagelijks onderhoud van het 

gebouwen door derden, een huismeester, een gezamenlijke ontmoetingsruimte en een centraal 

punt voor de bezorging van boodschappen en pakketjes. 

Het besluit om in de Spoorzone geen winkelvoorziening op te nemen blijft in tact. De verwachting 

dat straks in en rondom de Spoorzone de groep 55-plus sterk vertegenwoordigd is, vormt geen 

reden het besluit te herzien. De meeste bewoners zijn vitaal of kunnen met beperkte hulp 

zelfstandig leven. De afstand voor deze groep tot winkels is voor hen geen probleem. Een 

boodschappenservice kan voor minder zelfstandige ouderen een oplossing zijn. 
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Waar moeten we bij het ontwerp rekening mee houden? 
 

Wonen in een hoogwaardige, veilige en gezonde omgeving 

De woonconsument koppelt stedelijk wonen aan kwaliteit en hoogwaardige (openbare) buitenruim-

ten. Daarnaast is een veilige en gezonde omgeving belangrijk. We beschrijven aan welke voorwaar-

den een ontwerp voor het plangebied moet voldoen om hieraan tegemoet te komen. 

We zorgen voor een groen kader 

Het gebied Spoorzone-Juvenaat heeft een groene uitstraling. Beeldbepalend zijn de bomen langs de 

Juvenaatlaan, de groene ruimten rondom het gebouw en het groen langs de Zonnestad. Daarnaast is 

er een kleinschalig bos gelegen aan de zuidzijde van het gebied: het Jacobusbos. We proberen de 

groene uitstraling zoveel als mogelijk te behouden; we houden wel rekening met de vitaliteit en 

levensduur van bomen. Niet alle bomen zijn vitaal. 

In het ontwerp stellen we een groen kader aan de randen van het plangebied als taakstellend. De 

bomen krijgen de ruimte om te overleven. Aan de noordrand planten we nieuwe bomen langs de 

Juvenaatlaan. We denken na over het opheffen van het groene middendeel en de aanleg van 

groenzones langs beiden zijden van de weg. 

Behoud van bestaand groen binnen het plangebied stellen we facultatief. Indien dit groen kan 

worden ingepast kan dit de kwaliteit van de woonomgeving versterken maar behoud mag geen 

obstakel zijn voor een optimaal ontwerp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groen kader 

Elk woongebouw heeft een eigen buitenruimte 

Naast het groene kader krijgt elk woongebouw een eigen buitenruimte. De ruimte wordt deels 

ingericht als tuin; een ander deel is bedoeld voor parkeren (zie bladzijde 10). De buitenruimten 

komen straks in beheer van een belegger of een vereniging van eigenaren. 

 

We kennen drie stedenbouwkundige attentiezones 

Het pand Edward Poppelaan 12 is geen monument. Een achterste deel is bouwkundig matig tot 

slecht. Dit deel is ook functioneel minder interessant. De voorbouw bepaalt wel het beeld aan de 

oostzijde van het Don Boscoplantsoen. Dit beeld willen we in tact houden. We wijzen de locatie 

daarom aan als een stedenbouwkundige attentiezone. 
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We zien twee opties voor de voorbouw: behoud of nieuwbouw met een gelijke bouwmassa. Een 

globale studie naar hergebruik van de voorbouw voor woningbouw leidt tot de conclusie dat dit pand 

zich niet direct hiervoor leent (o.a. de typische gevelindeling met hoge borstwering en het ontbreken 

aan buitenruimte). We willen behoud van de voorbouw niet voorschrijven maar staan open voor een 

verantwoord initiatief voor behoud. Een passend ander gebruik sluiten we niet. 

Binnen het plangebied kennen we nog twee andere zichtlijnen die we als attentiezone aanwijzen, 

namelijk de westzijde van de Zonnestad en de noordzijde van het Litouwenplein. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stedenbouwkundige attentiezones 
 

 

We zorgen voor een goede ontsluiting 

Met de auto kan je het plangebied bereiken vanaf de Zonnestad via de Juvenaatlaan. Het noordelijk 

deel van deze laan is een tweerichtingsweg. Voor de zuid- en oostpoot geldt een eenrichtingsregime. 

In de praktijk hebben deze wegdelen meer het karakter van een voet/fietspad dan van een 

volwaardige ontsluitingsweg. Vanaf de zuidpoot kan je met de auto naar het Litouwenplein. De 

wegen in het plangebied zijn zogeheten 30 km wegen. Voor de voetganger en de fietsers zijn er drie 

extra ontsluitingen (donkerblauwe pijlen). Bij de ontwikkeling van het gebied ‘Spoorzone-Juvenaat’ 

geldt het huidige ontsluitingsprincipe als uitgangspunt, aanpassing mag niet ten koste gaan van de 

bereikbaarheid van de woningen en school. De nieuwe woningen ontsluiten we via een nieuwe weg 

die aansluit op de Zonnestad (rode pijl). 

 

  

Bestaande infrastructuur Ontsluiting en parkeren 

 

Met de bouw van nieuwe woningen ontstaan extra verkeersbewegingen. Voor een deel waren deze 

verkeersbewegingen al voorzien. In het bestemmingsplan ‘Spoorzone Noord’ werd de bouw van 

vijftig woningen op de resterende sportvelden al vast gelegd.  
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De bouw van 50 extra woningen op het terrein Edward Poppelaan 12 leidt tot een gemiddelde van 

400 verkeersbewegingen per etmaal (bron: Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie van het CROW). 

Kijk je naar de verdeling over de dag dan is er sprake van een geringe verhoging van het aanbod op 

de toeleidende routes (Zonnestad en Concordialaan). Een goede doorstroming blijft gegarandeerd. 

 

Het aantal parkeerplaatsen wordt afgestemd op het type woning 

Bij elke nieuwe woning hoort voldoende ruimte voor parkeren. De kengetallen van het CROW 

verklaren we toepassing. We gaan daarbij uit van een groenstedelijk woonmilieu (weinig stedelijk)2 

buiten het centrumgebied. Het ruimtebeslag wordt afgestemd op het maximum; gemotiveerd kan 

worden afgeweken waarbij het gemiddelde kengetal de ondergrens is. 

 

Categorie minimum maximum gemiddeld aandeel 

bezoekers 

Koop etage duur 1,7 2,5 2,1 0,3 

Koop etage midden 1,5 2,3 1,9 0,3 

Koop etage goedkoop 1,2 2,0 1,6 0,3 

Huur etage duur 1,5 2,3 1,9 0,3 

Huur etage midden/goedkoop 1,0 1,8 1,4 0,3 
 

 

In ruimtelijk opzicht heeft bij gestapelde woningen inpandig parkeren de voorkeur maar dit wordt 

niet afgedwongen. De parkeervoorzieningen worden in eigendom en beheer aan een belegger of 

vereniging van eigenaren overgedragen. 

Mochten er in het plangebied andere voorzieningen komen dan zijn de kengetallen van het CROW 

maatgevend. 

 

Het openbaar gebied kent geen drempels 

In het gebied ‘Spoorzone-Juvenaat’ wonen straks naar verwachting veel mensen op leeftijd. Velen 

zijn vitaal en actief, maar anderen kampen met gezondheidsklachten. Zij blijven zo lang mogelijk 

thuis. De inrichting van de openbare ruimte moet hen in staat stellen om ook buitenshuis zo goed 

mogelijk te functioneren. De openbare ruimte kent zo min mogelijk obstakels voor het gebruik van 

rollator, scootmobiel of rolstoel. De voetganger krijgt de ruimte om zich veilig in het gebied te 

verplaatsen. Dit uitgangspunt past in de visie voor de woonservicegebieden. 

 

Het hemelwater wordt in het plangebied opgevangen 

Het uitgangspunt bij uitbreiding van verhard oppervlak is dat dit hydrologisch neutraal gebeurd; de 

grondwaterstand mag niet worden verlaagd en de afvoer naar oppervlaktewater mag niet toenemen. 

Op de hoek Concordialaan-Zonnestad is een groene waterberging met een omvang van ca 3500 m² 

aanwezig. Deze berging is afgestemd op de huidige situatie en nieuwbouw op de voormalige 

sportvelden. Aan de hand van het plan voor herontwikkeling wordt beoordeeld of het oppervlak 

verhard terrein toeneemt en aanvullend capaciteit voor de opvang van hemelwater moet worden 

gecreëerd. 

 

                                                           
2
 Zie Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan 2013 blz. 28 
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We houden rekening met de invloed van het vervoer per spoor 

Het plangebied ligt binnen de invloedsfeer van het spoor. Bij de ontwikkeling van het gebied moet 

rekening worden gehouden met geluidhinder en vervoer van gevaarlijke stoffen.  

Geluidhinder kan nadelig zijn voor de gezondheid. De voorkeursgrenswaarde voor de belasting op de 

gevel bedraagt 48 dB. We verwachten dat op de complexen in de buurt van het station de belasting 

hoger is (voorlopige inschatting 52 dB op een afstand van ca. 70 meter). De gemiddelde geluid-

werendheid van de gevel is voldoende om een binnenwaarde van maximaal 33 dB te garanderen. 

Binnen de woning is een aanvaardbaar geluidsniveau gegarandeerd. Een hogere geluidbelasting op 

balkons achten we aanvaardbaar. We zijn bereid bij overschrijding van de voorkeursgrenswaarde een 

hogere grenswaarde vast te stellen. We kiezen niet voor een geluidscherm langs het spoor; zo’n 

scherm draagt niet bij aan de uitstraling van het gebied. 

 

Over het spoor vindt vervoer van gevaarlijke stoffen plaats. We moeten bij nieuwbouw in de buurt 

van het spoor een analyse maken van de gevolgen bij een ongeval. De analyse gaat over het 

plaatsgebonden risico (de kans van een dodelijk ongeval op de plaats) en het groepsrisico (de kans 

dat er meerdere slachtoffer zijn in de omgeving). We verwachten dat de uitkomst van de analyse 

geen belemmering vormt voor de bouw van woningen in het plangebied ‘Spoorzone-Juvenaat’. We 

baseren ons op het onderzoek voor het bestemmingsplan ‘Spoorzone Noord’. Daaruit bleek dat 

zowel het plaatsgebonden risico als het groepsrisico ruim onder de oriëntatiewaarde liggen. De bouw 

van woningen in de buurt van het spoor is geen probleem, wel moet bij het ontwerp van de 

woongebouwen eventueel rekening worden gehouden met extra bouwkundige eisen (bijvoorbeeld 

voldoende borstwering bij raampartijen en hittewerende beglazing). 

 

Totaal overzicht aan stedenbouwkundige aandachtspunten voor het ontwerp
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Hoe nu verder? 

 

Tot 2 maart 2017 kan je een reactie op de ontwerp kaders geven 

Met de ontwerp kaders hebben we hebben onze ideeën voor het plangebied ‘Spoorzone-Juvenaat’ 

op papier gezet. Voordat we op zoek gaan naar partners om deze ideeën om te zetten in een 

concrete plannen geven we inwoners, bedrijven en organisaties de kans om wensen en/of andere 

zaken onder onze aandacht te brengen. Ze krijgen tot 2 maart 2017 de tijd om dit via brief, e-mail of 

in een persoonlijk gesprek aan ons te laten weten. We betrekken de reacties bij het vaststellen van 

de definitieve kaders. De definitieve kaders stellen we vóór 1 april 2017 vast. 

 

Definitieve kaders zijn basis voor het aanpassen van het bestemmingsplan 

Nadat we de definitieve kaders hebben vastgesteld, pakken we de aanpassing van het 

bestemmingsplan op. We moeten namelijk de bestemming ‘Maatschappelijk’ voor het terrein van 

het hoofdgebouw van het kloostercomplex veranderen in de bestemming ‘Wonen’. De 

gemeenteraad moet het bestemmingsplan aanpassen om dit mogelijk te maken. De resterende 

sportvelden hebben al wel de bestemming ‘Wonen’ maar burgemeester en wethouders moeten 

deze bestemming nog nader uitwerken. We kiezen voor een totaal plan voor beide terreinen en 

maken hiervoor een nieuw bestemmingsplan. De regeling in dit plan blijft op hoofdlijnen. We maken 

gebruik van de ruimte die de Crisis en Herstel Wet (CHW) ons biedt. De gemeenteraad stelt het 

nieuwe bestemmingsplan eind 2017/begin 2018 vast.   

 

We denken na over de wijze van realisatie 

We zoeken een of meer partners om de woongebouwen, buitenruimten en infrastructuur te 

realiseren. Omdat we inzetten op woningen in de vrije sector huur zoeken we in elk geval naar een 

belegger die deze woningen in eigendom en beheer wilt hebben. De komende maanden beraden we 

ons over de vraag hoe we deze partners selecteren. De activiteiten in het plangebied starten op zijn 

vroegst pas najaar 2018. We houden rekening met een gefaseerde bouw en een ontwikkeltijd van 

drie à vier jaar. 

 

  


