
Heuveleind 

Startbijeenkomst klankbordgroep

10 september 2020



Welkom

Samen op weg naar een duurzame toekomst voor
Heuveleind 



Programma van de avond

• Welkom - agenda - voorstellen
• Een duurzame toekomst   (Robert van Mersbergen)

• Wat willen we bereiken? (Iris Sijssens)

• Wat doet de klankbordgroep? (Iris Sijssens)

• Stedenbouwkundig plan  (Inge Burg)

• In groepjes uit elkaar
• Contact en communicatie (Robert van Mersbergen)

• Afsluiting



Projectteam
Casade Iris Sijssens

Robert van Mersbergen

Welmers Burg Stedenbouw Inge Burg

Gemeente 

Evita Hoogendoorn

Connie Gorissen  
Lia Soffers

Presentator
Presentatienotities
 Programma van de avondVoorstellen projectteam.Werken aan een nieuwe  toekomst voor  de plek waar nu nog de flats staan gaat ons allen aan . Natuurlijk de inwoners van Bloemenoord. Maar ook de gemeente die in 2042  C02 neutraal wil zijn en natuurlijk ook voor  Casade ligt er een uitdaging om in de toekomst de huurders goed te kunnen bedienen.We slaan de handen ineen. Bewoners, gemeente verantwoordelijk voor het stedenbouwkundig plan  en de vergunningen voor het uiteindelijke bouwplan en Casade de ontwikkelaar van de nieuwe woningen.Ik stel u de mensen voor die  het project moeten gaan realiseren en waarmee u de komende maanden  van gedachten zult wisselen.Iris: conceptontwikkelaar en de leider van het projectJan van Kessel programmamanager duurzaamheid en verantwoordelijk voor  het overleg met uRobert van Mwersbergen. Voor de meeste huurders al hét gezicht. Samen emt zijn ploeg verantwoordelijk voor het goed herhuisvesten van de huidige huurders en vanavond hier aanwezig voor vragen op dat terrein ( na afloop)Eefje Lammers stedenbouwkundige van de gemeente Waalwijk en Bart Vorster de gemeentelijke projectleider voor de herontwikkeling van de BloemenoordflatsBram van de Sanden architect van architectenbureau 013 Tilburg en degene die de tekenpen vasthoudt. Zowel voor het stedenbouwkundig plan als het ontwerp van de nieuwe flats



Wie is Casade
Casade is een sociale woningbouwcorporatie. ‘Duurzaam dichtbij’ 
dat is wat onze huurders en belanghebbenden vanaf 2020 van 
ons mogen verwachten voor een duurzame toekomst. 

We zorgen voor fijn en betaalbaar wonen (11.500 woningen) voor 
mensen met een bescheiden inkomen in de gemeenten Dongen, 
Loon op Zand en Waalwijk. 

Ook werken we aan een prettige leefomgeving. Alles 
zodat onze huurders zeggen: ‘zo wil ik wonen!’



Een duurzame toekomst!

Presentator
Presentatienotities
Ongeveer 550 woningen per jaar doen we iets. Verbeteren, nieuwbouw, aankoop sloop . Tot 2030 willen wij ons bezit verhogen met 200 woningen. 



Een duurzame toekomst!

De Casade woning is:

1. Energetisch duurzaam
2. Comfortabel
3. Gezond 
4. Toekomstbestendig
5. Betaalbaar 

Dit is de kern uit ons duurzaamheidsbeleid.

Presentator
Presentatienotities
Ongeveer 550 woningen per jaar doen we iets. Verbeteren, nieuwbouw, aankoop sloop . Tot 2030 willen wij ons bezit verhogen met 200 woningen. 



Wat willen we bereiken?
Eind 2020: een stedenbouwkundig plan 

– waar bewoners, omwonenden, gemeente en Casade samen 
achter staan 

– als goede basis voor het ontwerp van de nieuwbouw en 
haar omgeving

Voorjaar 2021: een ontwerp voor de nieuwbouw
– waar bewoners, omwonenden, gemeente en Casade samen 

achter staan 

Presentator
Presentatienotities
We gaan de komende maanden met elkaar aan de slag.  Wat is het resultaat op het einde van de rit:In december van dit jaar hebben we het ontwerp voor de nieuwbouw klaarHet stedenbouwkundig plan en het ontwerp van de nieuwbouw voldoet aan de ambities die we hebben voor 2050We hebben aan de rest van de buurt het resultaat gepresenteerdEn we zijn er trots op dat we samen goed en plezierig gewerkt hebben én we zijn trots op het resultaat en vertellen dat ook.



Hoe gaan we dat doen?
Stap 1: Stedenbouwkundig plan 

Stedenbouwkundig plan: 3 werksessies
1. Donderdag 10 september
2. Dinsdag 13 oktober (voorlopig)
3. November/ december 

Steeds van 19.00 uur tot ca. 21.00 uur.

Tussen werksessies tijd voor onderzoek & ontwerp door 
projectteam

Afsluiting klankbordgroep
presentatie stedenbouwkundig plan aan 
alle bewoners en omwonenden

Presentator
Presentatienotities
Hoe gaan we het doen. We gaan  niet vergaderen maar werken met elkaar. We gaan brainstormen, van gedachten wisselen, schetsen tekenen, sfeerimpressies verzamelen etc. Een gevarieerde aanpak dat de stedenbouwkundige en de architect stimuleert in hun ontwerpproces.We zetten ze aan het denken en dagen uit.  Tussen de bijeenkomsten door gaat het projectteam aan de slag.  Zij komen met voorstellen  die de klankbordgroep van commentaar voorziet  dat en nieuwe input is wdan weer basis voor een volgende stap in het ontwerpproces enz enz enz.We beginnen vroeg in de avond zodat we de tijd hebben om te werken. We starten de bijeenkomsten met een gezamenlijke maaltijd om uiteindelijk tegen 7 uur met het werk te beginnen. Iedere sessie zijn we uiterlijk om 21.00 uur klaar. Onze geesten hebben dan hard gewerkt en na twee uur is de creatieve tank vaak al een stuk leger. Beter om dan te stoppen. Het gaat immers om ideeën, beelden. En alle beelden tellen. We hoeven ook geen overeenstemming met elkaar te hebben.  Het resultaat van een klankbord bijeenkomst is dat de ontwerpers weten wat er leeft in de buurt zodat zij dat kunnen vertalen in het ontwerp rekening houdend met de andere uitgangspunten die zij vanuit de gemeente Waalwijk en Casade hebben meegekregen.



Wat doet de klankbordgroep?

De klankbordgroep: 
- geeft haar mening over de nieuwbouw en omgeving 
- beoordeelt de ideeën van het projectteam 
- en zet het projectteam aan het denken! 

Zo komen we samen tot een plan waar iedereen achter staat!

Presentator
Presentatienotities
Klankborden is spiegelen, is aan het denken zetten, is gedachten meegeven



Kaders voor het stedenbouwkundig plan
Waar moeten we rekening mee houden?

Casade
- Sociale woningbouw
- Combinatie eengezinswoningen en appartementen
- Minimaal 84 woningen en appartementen
- Betaalbaar (onder de huurtoeslaggrens)
- Voldoen aan duurzaamheidseisen (bijv. gasloos en NOM)
- Geschikt voor langer zelfstandig wonen
- Diverse plattegronden en groottes
- Budget

Gemeente
- Bomenstructuur
- Parkeerbeleid
- Groen- en speelvoorzieningen
- Waterberging



Terugkoppeling enquête

Rustige, groene wijk

Blij dat de flats worden aangepakt

Nieuwbouw : mix woningen en appartementen, aandacht voor 
(behoud) groen, speeltuin, parkeren

Meer samenhang in de wijk



Stedenbouwkundige studie  
Dongen Heuveleind

10 september 2020           
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4
Historische ontwikkeling 1870 - nu

1870 1930

1970 2019



Nu	geldend	bestemmingsplan
Bestemming	locatie:	Wonen,	Groen,	Maatschappelijk	en	
Verkeer

5Beleid



6Impressies	van	de	locatie

Kruising	van	Planetenstraat	en	Rijensestraatweg

Vanuit	het	Brabantpark:	zicht	op	de	appartementen

Laagbouw	in	de	oksel	van	de	appartementenRijensestraatweg	met	laanstructuur			

Bestaand	appartementencomplexPlanetenstraat

Bestaand	appartementencomplex	aan	de	DunantstraatGroene	plek	in	de	oksel	van	de	appartementengebouwen

Thebe gebouw
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Huidige situatie 

Vastgoed	Casade	verouderd	->	
sloop / nieuwbouw

Nu:	84	woningen
waarvan	12	grondgebonden	

Locatie	Thebe	(gemeente)	
meenemen in ontwikkeling

Wens-programma Casade
ca.	100	woningen
aantal	woningen	door	kwaliteit	
plan	laten	bepalen	

variatie	in	woningtypes:
• grondgebonden 

gezinswoningen
• appartementen	(voor	

starters	en	senioren)	
• evt.	enkele	grondgebonden	

seniorenwoningen	(max.6)		



8Ontsluiting

Huidige situatie verkeer

Doorgaand	verkeer	Planeten-
straat	-	Rijensestraatweg

Afsluiting	in	Dunantstraat

Hofje	Aletta	Jacobsstraat	via	
Rijensestraatweg	ontsloten

Nieuwe situatie 

Onderzoek	naar	mogelijkheden	
verbetering en verduidelijking 
verkeersstructuur

Bestaande	infrastructuur	zoveel	
mogelijk	handhaven	i.v.m.	kabels	
en leidingen 



9Parkeren

Huidige situatie parkeren 

21	pp	op	de	rijbaan
24	openbare	pp
24	garageboxen	(geteld	als	1)
18	parkeerplaatsen	Thebe

Totaal	87	parkeerplaatsen
ten	behoeve	van	84	woningen
(waarvan	12	grondgebonden)	en
1 thebe-gebouw

In	de	huidige	situatie	is	per	
woning dus 
• ca.	0,9	parkeerplaats	

aanwezig

Nieuwe situatie 

In de studie zijn we voorlopig 
uitgegaan	van	‘midden	
bandbreedte’:

• 1,6	pp	per	sociale	
huurwoning

• 1,4	pp	per	huurappartement	
goedkoop

 
Mogelijk	kan	i.v.m.	de	te	
huisvesten	doelgroep	van	een	
lagere	norm	worden	uitgegaan	
->	nader	onderzoek



10Bomen

Huidige bomen

	 zeer	waardevolle	bomen	->
	 te	handhaven

	 waardevolle	bomen	->
	 indien	mogelijk	handhaven

	 Minder	waardevolle	bomen	->	 	
 eventueel rooien

Nieuwe situatie 

Hoofdstructuur	langs	Rijensestraatweg	
en	Planetenstraat	handhaven.

Groene	zone	langs	Dunantstraat	
handhaven,	wel	erg	gesloten
->	beheer/evt.	dunnen?		

1	zeer	waardevolle	boom	in	zuidelijk	
middengebied	->	
In	studie	is	behoud	niet	als	uitgangspunt	
genomen
Verplantbaarheid?

Aanplant	nieuwe	bomen	en	groen
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Accent 4 bouw-
lagen	in	

noordoosthoek

Schets A

Groene	omlijsting	(geen	
gebruiksgroen)

Parkeren	voor	een	deel	in	
het bouwblok

Zicht	vanuit	straat	op	
kopse	gevel?

Toegang	middenterrein	
vanaf		Planetenstraat

Verkeerskundige	situatie	
als	bestaand	handhaven?

Accent	4	bouwlagen		in	
noordoosthoek

Toegang	middenterrein	
vanaf	Pasteurstraat
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Schets B

Groene	plint	rondom

Parkeren	voor	een	deel	in	
het bouwblok

Zicht	vanuit	straat	op	
4-laags	accent

Toegang	middenterrein	
vanaf		Schweitzerstraat	

Verkeerskundige	situatie	wijzigen	
->	volledige	aansluiting?

Accent	4	bouwlagen	
in noordoosthoek

Toegang	middenterrein	
vanaf	Planetenstraat
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Robuuste groene ruimte - 
spelen

Parkeren	aan	oostzijde	in	
het groen toevoegen

Zicht	vanuit	straat	op	
voorkanten	van	woningen

Volledige verkeerskundige 
aansluiting	?

Parkeerplaatsen	aan	
oostzijde toevoegen in het 

groen

Robuuste groene ruimte - 
spelen

6-laags	accent
5	appartementen	per	laag

Schets	C
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Schets D

Robuuste groen 
ruimte - spelen

Robuuste groen 
ruimte - spelen

Parkeren	aan	de	randen	en	in	
parkeerkoffers	in	het	groen

Zicht	vanuit	straat	op	
voorkanten	van	woningen

Verkeerskundige	situatie	
wijzigen 

Parkeerplaatsen	aan	oostzijde	
toevoegen	in	het	groen?

6-laags	accent
5	appartementen	per	laag
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Uitwerking met kap?                 Of met platte afdekking?
                 
Samenhang	tussen	grondgebonden	woningen	en	appartementen	eenvoudiger	te	realiseren	 	 	 				
Beter	passsend	bij	het	specifieke	karakter	van	de	plek	/	stempel	
Afwijkend	van	het	reguliere	grondgebonden	wonen	rondom	
   

Beeldkwaliteit	en	architectuur



16Referentiebeelden	appartementen	in	het	groen

Voorbeelden van appartementengebouwen in groene setting



Wat zijn uw wensen en ideeën?

We gaan aan de slag!



Contact en communicatie
• (Foto)verslag van de werksessies aan alle aanwezigen van 

vanavond (e-mail) en op www.casade.nl/heuveleind

• Info naar de bewoners via nieuwsbrieven, 
www.casade.nl/heuveleind en in het informatiepunt aan 
Planetenstraat 17.

• Presentatie stedenbouwkundig plan aan bewoners en 
omwonenden eind 2020

• Suggesties?

Presentator
Presentatienotities
Meestal werken we met klankbordgroepen van 12 tot 15 mensen. Dat is een mooi aantal dat iedereen nog vrijuit mee kan pratenOmdat een duurzaam Bloemenoord leidend is voor het ontwerp ontkomt de architect er niet aan om bij het maken van het stedenbouwkundig plan ook al met een schuin oog naar en in de woning te kijken. Om die reden  willen we werken met 1 groep voor het hele traject. Als u nu vooral geïnteresseerd bent in het ontwerp van de woning kunt u later aanhaken maar weet u dan we al vanuit duurzaamheid met een schuin oog naar de plattegrond gekeken hebben. Later op de avond peilen we uw belangstelling en kijken we of we een klankbordgroep van 20 mensen kunnen samenstellen en wie later in het traject inschuift. Iedereen die vanavond aanwezig is iedereen die zich heeft opgegeven voor de klankbordgroep willen we wel graag op de hoogte blijven houden over wat we gedaan hebben. Dat wordt geen verslag. De klankbordbijeenkomsten zijn immers geen vergaderingen met notulen maar brainstorm  en commentaar sessies. We zullen aan de hand van een fotoverslag en het benoemen van het onderwerp dat besproken is, iedereen op de hoogte houden van de voortgang.De huurders van Casade krijgen regelmatig een nieuwsbrief met daarin informatie over alle zaken die voor de huurders van belang zijn in het verhuisproces. We zullen in de nieuwsbrief ook informatie geven over de voortgang van het ontwerpproces en natuurlijk kan iedereen binnen lopen tijdens de spreekurren in het informatiepunt Valeriaanstraat 14. (dinsdagochtend van 10-12 en donderdan van 16.30 tot 18.00 uur).Alle andere huurders en omwonenden presenteren we medio  in november de ideeën voor het stedenbouwkundig plan en in januari de ideeën voor het bouwkundig plan.

http://www.casade.nl/heuveleind
http://www.casade.nl/heuveleind


Nog vragen?

Tot 13 oktober!
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