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Inhoud van de avond  

1. Aftrap door Iris Sijssens  - Casade
2. Stedenbouwkundig plan door Evita Hoogendoorn  - Welmers Burg stedenbouw

• Terugkoppeling vorige bijeenkomst
• Samenvattende opmerkingen
•  Voorkeursvariant

  -  Programma 
  -  Reageren op omgeving

• Overwegingen op onderdelen
• Verkeerssituatie

3. Vervolg en planning
4. In groepjes uiteen
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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. 90-100 woningen
aantal woningen door kwaliteit plan 
laten bepalen 

variatie in woningtypes:
• grondgebonden gezinswoningen
• appartementen (voor starters en 

senioren) 
• evt. enkele grondgebonden 

seniorenwoningen (max.6)  
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Schets A

Schets C

Schets B

Schets D

Variantenstudie
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• Grote robuuste groene plekken

• Ruimte voor kinderen/speelvriendelijk - ook voor de 
omgeving

• Schweitzerstraat herinrichten als voetpad

• Behoud van de knip bij de Dunantstraat

• Opschonen van de onderbegroeiing aan oostzijde, maar 
geen strak gazon

• Naar behoefte parkeerplaatsen realiseren

• Zo min mogelijk parkeren in het groen aan de oostzijde

• Houd rekening met de afstand tussen de parkeerplaatsen en 
de appartementen

• Afwisseling tussen kap en platte afdekking voor een speels 
plan

Reacties samengevat:
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Variant C - Voorkeursvariant

• Spiegelen parkeerkoffers en appartementen, ontsluiting vanaf de Planetenstraat

• Parkeerplaatsen aan de Planetenstraat realiseren, voor bezoekers en bewoners van de 

grondgebonden woningen aan de westzijde van het plan

• Grote robuuste groene plekken

• Ruimte voor kinderen/speelvriendelijk - ook voor de 
omgeving

• Schweitzerstraat herinrichten als voetpad

• Behoud van de knip bij de Dunantstraat

• Opschonen van de onderbegroeiing aan oostzijde, maar 
geen strak gazon

• Naar behoefte parkeerplaatsen realiseren

• Zo min mogelijk parkeren in het groen aan de oostzijde

• Houd rekening met de afstand tussen de parkeerplaatsen en 
de appartementen

• Afwisseling tussen kap en platte afdekking voor een speels 
plan

Reacties samengevat:
Schets C
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Uitwerking voorkeursvariant
94 woningen

• Appartementen in 4 en 5 bouwlagen
• Voorkant van je gebied verdwijnt
• Robuuste functionele groene ruimte
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Programma

Ruimtelijke uitgangspunten
• Efficient plan, efficient appartementengebouw 
• Opzet doet mee in de na-oorlogse stempelverkaveling
• Meer gebruiksgroen in plangebied 
• Schweitzerstraat degraderen tot voetpad

Woningdifferentiatie - totaal 94 woningen

Cluster Noord - 44 woningen
22 grondgebonden gezinswoningen
22 appartementen in vier bouwlagen

Cluster Zuid - 50 woningen
22 grondgebonden gezinswoningen
28 appartementen in vijf bouwlagen

Parkeren - totaal 140 parkeerplaatsen

Cluster Noord
22 x 1,6 = 35,2
22 x 1,4 = 30,8
Totaal           66 parkeerplaatsen     

Cluster Zuid
22 x 1,6 = 35,2
28 x 1,4 = 39,2
Totaal        74,4 parkeerplaatsen       
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Profiel 1

Profiel 2
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Voorbeelprincipe 
grondgebonden bouwblok

• hoekwoningen  3 lagen platte afdekking 
• tussenwoningen  2 lagen + kap
• tussenblokje   2 lagen platte afdekking

Flexibel: wisseling naar nultredenwoningen
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Profiel 2: Aanzicht vanaf de Planetenstraat gezien richting het oosten, schaalloos

Profiel 1: Aanzicht vanaf de Rijensestraatweg richting het noorden, schaalloos
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Parkeren aan westzijde

• Parkeren verspreiden in het gebied
• Voorkant van je gebied verdwijnt
• Groene kwaliteit ligt aan de achterzijde 

van het plan

Pluspunten:
• Stimuleren verkeerssnelheid op Planeten 

-straat 

Minpunten:
• Geen echte voorkant van het plan - 

Parkeren bepaald het beeld
• Groen aan de achterzijde van het plan

Overwegingen op onderdelen
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Zuidelijk blok draaien

• Ruimtelijk verschillend omgaan met 
noordelijk en zuidelijk deel 

• Groene ruimte meer verspreid
• Parkeren verspreiden in het gebied

Pluspunten:
• Parkeren verspreid over het plan

Minpunten:
• Groene ruimte verspreid/versnippert
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Huidige verkeerssituatie

• Knip tussen Dunantstraat en 
Schweitzerstraat

• Alleta Jacobsstraat enkel bereikbaar via 
zuidelijk deel Dunantstraat
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Variant A: 
Behoud van de knip Dunantstraat

• Langzaamverkeersroute Schweitzerstraat
• Zuidelijk deel Dunantstraat handhaven
• Noordelijk deel Dunantstraat eerder 

stoppen

Pluspunten:
• Groene ruimtes worden gekoppeld, 

gebieden verbonden
• Echt een langzaamverkeersgebied
• Kleine ingreep

Minpunten:
• Aletta Jacobsstraat alleen via zuidzijde 

bereikbaar
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Variant B: 
Volledige aansluiting

• Langzaamverkeersroute Schweitzerstraat
• Dunantstraat compleet maken
• Inritconstructies
• Aletta Jacobsstraat op 2 plekken 

aansluiten

Pluspunten:
• Aletta Jacobsstraat via noord en zuidzijde 

bereikbaar
• Groen in hofje Aletta Jacobsstraat wordt 

groter
• Parkeerplaasten goed bereikbaar
• Relatief kleine ingreep

Minpunten:
• Zorg voor sluipverkeer
• Aansluiting bij Schweitzerstraat
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Variant C: 
Fietsstraat

• Langzaamverkeersroute Schweitzerstraat
• Dunantstraat herinrichten als fietsstraat
• Inritconstructies
• Aletta Jacobsstraat op 2 plekken 

aansluiten

Pluspunten:
• Aletta Jacobsstraat via noord en zuidzijde 

bereikbaar
• Groen in hofje Aletta Jacobsstraat wordt 

groter
• Auto te gast, enkel bestemmingsverkeer

Minpunten:
• Onveilig in combinatie met 

haaksparkeren
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Vervolg

Stedenbouwkundig plan:

• Parkeeronderzoek uitvoeren

• Welmers Burg stedenbouw gaat aan de slag met de opmerkingen van deze avond

• Uitwerken stedenbouwkundig plan

• Ambtelijke beoordeling gemeente en beoordeling Casade

• Definitief stedenbouwkundig plan

• Terugkoppeling naar klankbordgroep (nader in te richten)

Planning
• Stedenbouwkundig plan gereed   eind 2020
• Bestemmingsplan opstellen   begin 2021
• Start ontwerp nieuwbouw   begin 2021
• Huidige bewoners vertrokken  eind 2021
• Sloop gebouwen    begin 2022


