versie 1 │ September 2019

Kloostervelden
Bewonersavond, Etten-Leur
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Samenvatting
Met een grote opkomst met ruim 100 aanwezigen voor de bewonersavond van de ‘‘Kloostervelden’’ te Etten Leur werd het hoofddoel ruimschoots bereikt: het informeren over de van de
plannen voor dit gebied en te luisteren naar de omwonenden en toekomstige bewoners.
Bij de start van de avond werd door Zuster Ancilla de geschiedenis van de kloostervelden en het
withof toegelicht en werd een doorkijk gegeven naar de toekomst van het voormalig houtproductiebos als nieuwe groene woonwijk van Etten-Leur.
Peter van Heusden, adviseur van het kloosterbestuur, ligt vervolgens toe hoe de congregatie van
de zusters van Fransicanessen betrokken zijn binnen dit proces en hoe het voortraject verlopen is.
Alwell, Maas-Jacobs en de gemeente Etten Leur gaan samenwerken en het gebied ontwikkelen,
wUrck als landschapsarchitect en stedenbouwkundige en Bedaux de Brouwer architecten zijn
ingeschakeld om een ontwerp voor het gebied te maken en de woningen te ontwerpen..
Vervolgens worden door Willy Gommeren van de Gemeente Etten Leur de uitgangspunten toegelicht. Deze zijn meegegeven aan wUrck die op hun beurt een concept plan hebben gemaakt
voor de inrichting van de Kloostervelden. In hoofdlijnen gaat het om een plan te maken met 125
woningen en veel groen.
Paul Kersten, landschapsarchitect van wUrck, geeft als aanvulling op het verhaal van Zuster Ancilla aan dat de historische betekenis van het gebied belangrijk uitgangspunt is voor de nieuwe
ontwikkeling. Toegelicht wordt hoe er een verbinding gezocht gaat worden met park de Grote
Toer, hoe de verkeersafwikkeling zich verhoud tot de bestaande situatie, hoe het parkeren wordt
opgelost en als laatste welke woningtypelogieeen er toegepast gaan worden binnen het plangebied. Met referenties wordt de bezoekers een indruk van het toekomstbeeld gegeven. Het plan
dat gepresenteerd wordt is geen vaststaand definitief plan maar een verbeelding van het programma. Aanpassingen zijn zeker nog mogelijk en daarom wordt gevraagd aan de aanwezigen
om ideeën en bedenkingen te delen door post-its met opmerkingen op panelen te plakken.
Hier een link naar de site van de gemeente:
De presentatie is hier https://wurck.wetransfer.com/downloads/41cfbad65c2913bf0048a8a8695cb90620190924095753/8d7dd35f09c4f87f52f93f44b6eaeba720190924095753/
79dad4 te vinden, en hieronder zijn de reacties van de aanwezigen weergegeven die zo goed
als mogelijk verwerkt worden bij de uitwerking van de plannen.
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2 Panelen met Ideeen
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Paneel 4

3 Uitwerking Ideeen
Terugkoppeling bewonersavond Kloostervelden:
Reactie 1: Verkeersafwikkeling
Verbetering fietsende kinderen
Reactie 2: Honden veld
Stankoverlast honden uitlaat bij warm weer
Reactie 3: Meerdere opmerkingen
Honden uitlaat plaats laten liggen
Bouwverkeer aandacht
Ontsluiting locatie
Dierenpark
Overlast van muggen?
Reactie 4: Dierenpark en spelen
Dierenparkje behouden
Reactie 5: Verbinding park met plan
Verbinding grote tour met plangebied
Reactie 6: Woningtypen
Wordt er ook gedacht aan seniorenwoningen (geen appartement) patio’s
Reactie 7: Milieu
Informeren over stikstof beleid
Reactie 8: Woninghoogte
Aantal woningen langs bestaande bouw laag houden (vrijstaande woningen)
Reactie 9: Verkeersafwikkeling
Nadenken over verkeer richting school(Sonate), wijkgebouw gong, Lidl en busverbinding
Reactie 10: Verkeersafwikkeling
Breedte van de harpdreef is te smal: parkeren kinderen + extra verkeer vanuit nieuwe wijk
Reactie 11: verkeersafwikkeling
Nieuwe weg komt rechtstreeks op woning tamboerijn 66 last van koplamp licht
Reactie 12: Dierenpark en spelen
Een dieren park ontbreekt in Etten leur (vroeger achter de molen)
Reactie 13: Woning typologieën
Levensloopbestendig woningen geen appartementen (Referentie Knarrehof)
Reactie 14: Verkeersafwikkeling
Rekening houden met verkeersafwikkeling en snelheid (handhaving)
Reactie 15: Woning typologieën
Worden er nieuwe woningen gebouwd voor bepaalde doelgroepen zoals bijv. mensen met een
lichamelijke handicap. Bewoners amarant doorstromen in nieuwbouw.
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Reactie 16: Dierenpark
Behouden van dierenvoorziening
Creëren van speelgelegenheid voor kinderen
Reactie 17: Circulariteit
Regenwater gebruiken voor onder andere toilet en overige
Reactie 18: Dierenpark en spelen
Dierenparkje wijzigen in kinderboerderij
Reactie 19: Dierenpark en spelen
Voor kinderen dieren behouden
Reactie 20: Dierenpark en spelen
Dierenpark behouden of verplaatsen
Reactie 21: Afscheidingen
Kijken naar afscheiding tussen nieuwe woningen en harpdreef
Reactie 22: Woning typologieën
Meer woningen voor senioren (Geschakelde Bungalow?)
Reactie 23: Verkeersafwikkeling
Voorkomen sluipverkeer harpdreef
Reactie 24: Honden veld
Hondenvelden niet in t huidige park;
park heeft niets met huidige plan te maken
Huidige park in tact laten hooguit enkele kleine aanpassingen
Reactie 25: Verkeersafwikkeling
Fietsstraat?
Reactie 26: Honden veld
Hondenuitlaat terrein niet verplaatsen, parkeerplaatsen daaronder.
Honden uitlaatplaats naar grote tour
Reactie 27: Parkeren
Hoe zeker parkeren achter nr. 9?
Medewerkers avoord waar gaan die parkeren
Reactie 28: Verkeersafwikkeling
Geen doorgaande autoverbinding (t.h.v. harpdreef)
Reactie 29: Hospice
Rust hospice respecteren
Reactie 30: Verkeersafwikkeling
Bewoner huisnummer 32 wil dat tamboerijn dicht blijft zoals huidige situatie
Andere bewoner wil dat deze weg terug open gaat ten behoeve van verkeersafwikkeling
Reactie 31: Werkgroep
Inrichten van werkgroep bestaande uit streek en andere wijkbewoners voor ‘’korte lijnen
communicatie en advies bij voorbereiding en uitvoering van bouwproces
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Reactie 32: Woning typologieën
Vrijstaande/geschakelde patio/bungalowwoningen is gewenst
Reactie 33: Dierenpark en spelen
Behoud van dierenpark
Ontwikkeling van speelplek aan streekzijde
Reactie 34: Verkeersafwikkeling
Geen bouwverkeer door de streek hebben we wel genoeg gehad de afgelopen jaren
Reactie 35: Verkeersafwikkeling
Aan en afvoer bouwverkeer!!
Reactie 36: Meerdere opmerkingen
- 3 huizen omdraaien tuin aan streek
- Rooilijn evenwijdig een bouw overzijde 6 meter vanaf de weg
- In en uitrit tegenover nr. 27 en 29 afsluiten
- Straat veranderen van N vorm naar P vorm in en uitrit tegenover Bos
- Geen zwaar bouw-/werkverkeer door de straat
- Hekken en bewaking op bouwperceel
- Stof beperkende maatregelen
- Parkeerbeleid
Reactie 37: Verkeersafwikkeling
Straat verleggen zodat er geen uitweg is tegenover streek 27 en 29 of 25 alleen tegenover het bos of
de weg doodlopend maken dus maar 1 uitweg
Reactie 38: Veiligheid
Veiligheid kinderen richting school?
Reactie 39: Verkeersafwikkeling
Verkeersafwikkeling Tamboerijn -waldhoornlaan - Beiaard
Reactie 40: Honden veld
Hondenveld behouden
groenstrook en bomen voor zicht vanuit tamboerijn
Reactie 41: Groen
Heel fijn dat het groen behouden blijft
Reactie 42: Woning typologieën
Duurdere segment (koop) huizen tegenover streek 27-29-25 zijn we blij mee
Reactie 43: Verkeersafwikkeling
Toegangsweg vanuit Tamboerijn verplaatsen richting Electra huisje zodat huizen minder last hebben
ook geen zicht op Auto’s
Reactie 44: Woning typologieën
Grote balkons bij de appartementen balkons op het zuiden
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Reactie 45: Parkeren
vergunningsgebied parkeren i.v.m. winkelcentrum
Reactie 46: Hondenveld
Graag 2 hondenvelden behouden veel honden in de wijk en niet alles kan bij elkaar het is nu soms al
nummertje trekken
Reactie 47: Parkeren
Parkeergarage onder appartementen
Reactie 48: Park de grote tour
Huidig recht pad park de grote tour kronkelend laten verlopen en asfalt vermijden, wel kiezels
bijvoorbeeld i.v.m. snelheid bronverkeer. Ook denken aan leefgebied van eekhoorns behouden
Reactie 49: Honden veld
Hondentoilet later waar hij is parkeren erachter zo voorkom je parkeren voor centrum
Reactie 50: Realisatie
Snelheid in realisatie 2022?
Reactie 51: Woning typologieën
Betaalbare 55+ woningen (1 persoons appartementen)
Reactie 52: Park grote tour
Upgrade grote tour park 2.0 kans
Reactie 53: Dieren en spelen
Spelen en dieren combineren
Reactie 54: Waterstructuur !!!!
Sloot Piano hof 39 sloot kan deze zo gemaakt worden dat achter ontsluiting mogelijk wordt
Reactie 55: Honden veld
Honden uitlaatplaats niet dicht bij bebouwing i.v.m. stank
Reactie 56: Honden veld
-Hondenuitlaat niet verplaatsen of gedeeltelijk vanwege geur overlast
- Meer koopappartementen aanbieden
-Parkeer plaatsen appartementen ondergronds glad/sneeuw/regen?
Reactie 57: Verkeersafwikkeling
Eenrichtingsverkeer bij duurdere segment woningen
Reactie 58: Woning voorrang
Is er een voorrangspositie voor direct omwonenden (sociale huur) als zij een eengezinswoning weer
vrij maken.
Reactie 59: Groen structuren
Groene kamers?
Verbinding met grote toer wordt belemmerd door bomenrij
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Reactie 60: Honden Veld
Honden uitlaatveld/toilet richting streek want daar is nu heel weinig mogelijkheid
Reactie 61: Honden veld
Honden uitlaatveld verplaatsen vanwege geuroverlast aub niet dicht bij woningen of appartementen
Reactie 62: Zicht op park
Aan de zuidkant voor de bewoners van de harpdreef meer transparantie gewend is naar open veld
te kijken probeer dit ook te creëren (Verder is dit een goed idee)
Reactie 63: Meerdere reacties
Minpunten:
- Toenemende verkeersdruk harpdreef is nu al te smal
- Andere plek voor het dierenhoekje is altijd al een pluspunt voor inwoners, school en hospice
pluspunten
- 1e indruk van het plan is positief
- Goede integratie in het groene karakter
- De koppeling met de grote toer is een goed plan komt ten goede aan de beleving van inwoners en
toegankelijkheid en sociale controle van het park (minder dode hoeken)
Reactie 64: Productiebos
Het productiebos is weg gezaagd is daarvoor een herplanting verplicht?
(antwoord: nee, binnen gestelde termijn van 25 jaar gekapt, was speciale regeling in boswet voor oa
Populierenbos)
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4 Ideeen per Thema
Thema: Honden veld
Reactie 2: Honden veld
Stankoverlast honden uitlaat bij warm weer
Reactie 3: Meerdere opmerkingen
Honden uitlaat plaats laten liggen
Reactie 24: Honden veld
Hondenvelden niet in t huidige park
Reactie 26: Honden veld
Hondenuitlaat terrein niet verplaatsen, parkeerplaatsen
daaronder of Honden uitlaatplaats naar grote toer
Reactie 40: Honden veld
Hondenveld behouden
Reactie 46: Hondenveld
Graag 2 hondenvelden behouden veel honden in de wijk en niet
alles kan bij elkaar het is nu soms al nummertje trekken
Reactie 49: Honden veld
Hondentoilet laten waar hij is parkeren erachter zo voorkom je
parkeren voor centrum
Reactie 55: Honden veld
Honden uitlaatplaats niet dicht bij bebouwing i.v.m. stank
Reactie 56: Honden veld
Hondenuitlaat niet verplaatsen of gedeeltelijk vanwege geur
overlast
Reactie 60: Honden veld
Honden uitlaatveld/toilet richting streek want daar is nu heel
weinig mogelijkheid
Reactie 61: Honden veld
Honden uitlaatveld verplaatsen vanwege geuroverlast aub niet
dicht bij woningen of appartementen
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Wensen bewoners (Kort)
Stankoverlast
Laten liggen
Niet opnemen
Laten liggen of verplaatsen
Laten liggen
Laten liggen
Laten liggen
Stankoverlast
Verplaatsen
Verplaatsen

Verplaatsen

Thema Dierenpark:
Reactie 3: Meerdere opmerkingen
Dierenpark
Reactie 4: Dierenpark en spelen
Dierenparkje behouden
Reactie 12: Dierenpark en spelen
Een dieren park ontbreekt in Etten leur (vroeger
achter de molen)
Reactie 16: Dierenpark en spelen
Behouden van dierenvoorziening
Creëren van speelgelegenheid voor kinderen
Reactie 18: Dierenpark en spelen
Dierenparkje wijzigen in kinderboerderij
Reactie 19: Dierenpark en spelen
Voor kinderen dieren behouden
Reactie 20: Dierenpark en spelen
Dierenpark behouden of verplaatsen
Reactie 33: Dierenpark en spelen
Behoud van dierenpark
Ontwikkeling van speelplek aan streekzijde
Reactie 53: Dieren en spelen
Spelen en dieren combineren
Reactie 63: Dieren en spelen
Andere plek voor het dierenhoekje is altijd al een
pluspunt voor inwoners, school en hospice

Wensen bewoners (kort)
Dierenpark realiseren
Behouden
Dierenpark realiseren
Behouden
Speelplaatsen creeeren
dierenpark upgraden tot kinderboerderij
Behouden
Behouden of verplaatsen
Behouden
Speelplaatsen creeeren
Dierenpark en speelplek realiseren
Behouden maar verplaatsen
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Thema verkeersafwikkeling:
Reactie 1: Verkeersafwikkeling
Verbetering fietsende kinderen
Reactie 3: Verkeersafwikkeling
Ontsluiting locatie
Bouwverkeer aandacht
Reactie 9: Verkeersafwikkeling
Nadenken over verkeer richting school(sonate), wijkgebouw gong, Lidl en busverbinding
Reactie 10: Verkeersafwikkeling
Breedte van de harpdreef is te smal: parkeren, kinderen en extra verkeer vanuit nieuwe wijk
Reactie 11: verkeersafwikkeling
Nieuwe weg komt rechtstreeks op woning tamboerijn 66 last van koplamp licht
Reactie 14: Verkeersafwikkeling
Rekening houden met verkeersafwikkeling en snelheid (handhaving)
Reactie 23: Verkeersafwikkeling
Voorkomen sluipverkeer harpdreef
Reactie 25: Verkeersafwikkeling
Fietsstraat?
Reactie 28: Verkeersafwikkeling
Geen doorgaande autoverbinding (t.h.v. harpdreef)
Reactie 30: Verkeersafwikkeling
Bewoner huisnummer 32 wil dat tamboerijn dicht blijft zoals huidige situatie
Andere bewoner wil dat deze weg terug open gaat ten behoeve van verkeersafwikkeling
Reactie 34: Verkeersafwikkeling
Geen bouwverkeer door de streek hebben we wel genoeg gehad de afgelopen jaren
Reactie 35: Verkeersafwikkeling
Aan en afvoer bouwverkeer!!
Reactie 37: Verkeersafwikkeling
Straat verleggen zodat er geen uitweg is tegenover streek 27 en 29 of 25 alleen tegenover het bos
of de weg doodlopend maken dus maar 1 uitweg
Reactie 39: Verkeersafwikkeling
Verkeersafwikkeling Tamboerijn -waldhoornlaan - Beiaard
Reactie 43: Verkeersafwikkeling
Toegangsweg vanuit Tamboerijn verplaatsen richting Electra huisje zodat huizen minder last
hebben ook geen zicht op Auto’s
Reactie 57: Verkeersafwikkeling
Eenrichtingsverkeer bij duurdere segment woningen
Reactie 63: Verkeersafwikkeling
Toenemende verkeersdruk harpdreef is nu al te smal
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Thema Parkeren:

Reactie 27: Parkeren
Hoe zeker parkeren achter nr. 9?
Medewerkers avoord waar gaan die parkeren
Reactie 45: Parkeren
vergunningsgebied parkeren i.v.m. winkelcentrum
Reactie 47: Parkeren
Parkeergarage onder appartementen
Reactie 56: Parkeren
Parkeer plaatsen appartementen ondergronds glad door sneeuw/regen?
Thema Woning typologieën:
Reactie 6: Woningtypen
Wordt er ook gedacht aan seniorenwoningen (geen appartement) patio’s
Reactie 8: Woninghoogte
Aantal woningen langs bestaande bouw laag houden (vrijstaande woningen)
Reactie 13: Woning typologieën
Levensloopbestendig woningen geen appartementen (Referentie Knarrehof)
Reactie 15: Woning typologieën

Worden er nieuwe woningen gebouwd voor bepaalde doelgroepen zoals bijv. mensen met een
lichamelijke handicap. Bewoners amarant doorstromen in nieuwbouw

Reactie 22: Woning typologieën
Meer woningen voor senioren (Geschakelde Bungalow?)
Reactie 32: Woning typologieën
Vrijstaande/geschakelde patio/bungalowwoningen is gewenst
Reactie 42: Woning typologieën
Duurdere segment (koop) huizen tegenover streek 27-29-25 zijn we blij mee
Reactie 44: Woning typologieën
Grote balkons bij de appartementen balkons op het zuiden
Reactie 51: Woning typologieën
Betaalbare 55+ woningen (1 persoons appartementen)
Reactie 56: Honden veld
Meer koopappartementen aanbieden
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Thema Verbinding , groen en afscheiding
Thema Verbinding , groen en afscheiding
Reactie 5: Verbinding park met plan
Reactie 5: Verbinding park met plan
Verbinding grote tour met plangebied
Verbinding grote tour met plangebied
Reactie 24: Verbinding park met plan
Reactie 24: Verbinding park met plan
park heeft niets met huidige plan te maken
park heeft niets met huidige plan te maken
Huidige park in tact laten hooguit enkele kleine aanpassingen
Huidige park in tact laten hooguit enkele kleine aanpassingen
Reactie 48: Verbinding park met park
Reactie 48: Verbinding park met park
Huidig recht pad park de grote tour kronkelend laten verlopen en asfalt vermijden, wel kiezels
Huidig recht pad park de grote tour kronkelend laten verlopen en asfalt vermijden, wel kiezels
bijvoorbeeld i.v.m. snelheid bronverkeer. Ook denken aan leefgebied van eekhoorns behouden
bijvoorbeeld i.v.m. snelheid bronverkeer. Ook denken aan leefgebied van eekhoorns behouden
Reactie 62: Zicht op park
Reactie 62: Zicht op park
Aan de zuidkant voor de bewoners van de harpdreef meer transparantie gewend is naar open veld
Aan de zuidkant voor de bewoners van de harpdreef meer transparantie gewend is naar open veld
te kijken probeer dit ook te creëren (Verder is dit een goed idee)
te kijken probeer dit ook te creëren (Verder is dit een goed idee)
Thema Groen en afscheidingen:
Thema Groen en afscheidingen:
Reactie 21: Afscheidingen
Reactie 21: Afscheidingen
Kijken naar afscheiding tussen nieuwe woningen en harpdreef
Kijken naar afscheiding tussen nieuwe woningen en harpdreef
Reactie 29: Hospice (Afscheiden)
Reactie 29: Hospice (Afscheiden)
Rust hospice respecteren
Rust hospice respecteren
Reactie 40: Groen
Reactie 40: Groen
groenstrook en bomen voor zicht vanuit tamboerijn
groenstrook en bomen voor zicht vanuit tamboerijn
Reactie 41: Groen
Reactie 41: Groen
Heel fijn dat het groen behouden blijft
Heel fijn dat het groen behouden blijft
Reactie 52: Park grote tour
Reactie 52: Park grote tour
Upgrade grote tour park 2.0 kans
Upgrade grote tour park 2.0 kans
Reactie 54: Waterstructuur (Willy contact opnemen met Jeroen Seem)
Reactie 54: Waterstructuur (Willy contact opnemen met Jeroen Seem)
Sloot Piano hof 39 sloot kan deze zo gemaakt worden dat achter ontsluiting mogelijk wordt
Sloot Piano hof 39 sloot kan deze zo gemaakt worden dat achter ontsluiting mogelijk wordt
Reactie 59: Groen structuren
Reactie 59: Groen structuren
Groene kamers?
Groene kamers?
Verbinding met grote toer wordt belemmerd door bomenrij
Verbinding met grote toer wordt belemmerd door bomenrij
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Overige Thema's

Reactie 17: Circulariteit
Regenwater gebruiken voor onder andere toilet en overige

Thema milieu

Reactie 7: Milieu
Informeren over stikstof beleid

Thema werkgroep:

Reactie 31: Werkgroep
Inrichten van werkgroep bestaande uit streek en andere wijkbewoners voor ‘’korte lijnen communicatie en
advies bij voorbereiding en uitvoering van bouwproces

Thema overige reacties:

Reactie 36: Meerdere opmerkingen
- 3 huizen omdraaien tuin aan streek
- Rooilijn evenwijdig een bouw overzijde 6 meter vanaf de weg
- In en uitrit tegenover nr. 27 en 29 afsluiten
- Straat veranderen van N vorm naar P vorm in en uitrit tegenover Bos
- Geen zwaar bouw-/werkverkeer door de straat
- Hekken en bewaking op bouwperceel
- Stof beperkende maatregelen
- Parkeerbeleid
Reactie 38: Veiligheid
Veiligheid kinderen richting school?
Reactie 50: Realisatie
Snelheid in realisatie 2022?
Reactie 58: Woning voorrang
Is er een voorrangspositie voor direct omwonenden (sociale huur) als zij een eengezinswoning weer vrij
maken.
Reactie 63: Meerdere reacties
- 1e indruk van het plan is positief
- Goede integratie in het groene karakter
- De koppeling met de grote toer is een goed plan komt ten goede aan de beleving van inwoners en
toegankelijkheid en sociale controle van het park (minder dode hoeken
Reactie 64: Productiebos
Het productiebos is weg gezaagd is daarvoor een herplanting verplicht?
(antwoord: nee, binnen gestelde termijn van 25 jaar gekapt, was speciale regeling in boswet voor oa
Populierenbos)
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