
 

Klankbordgroep 

Heuveleind 

In deze nieuwsbrief leest u de laatste informatie over het 

stedenbouwkundige plan voor Heuveleind. Helaas kunnen we nu nog geen 

definitief stedenbouwkundig plan laten zien. Maar we hebben de afgelopen 

maanden zeker niet stilgezeten.  

 

Wat hebben we gedaan? 

Op 13 oktober spraken we elkaar voor het laatst. Tijdens deze bijeenkomst 
gaf u opmerkingen over: 

• de positie en het aantal parkeerplaatsen; 

• behoud van de groenstrook langs de Dunantstraat; 

• inrichting van het fiets/voetpad in de Schweitzerstraat; 

• verschillende types woningen; 

• veilig spelen. 
  
Uw input heeft ons aan het denken gezet. Dank daarvoor. 
 
Gemeente 
We hebben het plan besproken met de gemeente. Ze was enthousiast maar 
stelde ook vragen over onder andere de positie van de parkeerplaatsen, het 
behoud van de groene structuur langs de Dunantstraat en Planetenstraat en 
de inrichting van de Schweitzerstraat.  
 
Welstand 
In december is het concept van het stedenbouwkundige plan besproken met 
de Welstandcommissie. Zij ziet de herontwikkeling als een verbetering voor 
de wijk. En gaf ons met name aandachtspunten voor het ontwerp van de 
woningen en appartementen mee. 
 
We zijn aan de slag gegaan met uw opmerkingen, die van de gemeente en de 

Welstandscommissie. Daar is een verbeterd plan uitgekomen dat nu bij de 

gemeente ligt ter beoordeling.  

 

De laatste versie van het stedenbouwkundige plan is bijgevoegd aan de 

nieuwsbrief. 

 

 

 
 



 

 
 
 
 
Parkeren 
In november vond er een parkeeronderzoek in de buurt plaats. Hieruit bleek 
dat er weinig parkeerdruk in de buurt is en dat er bij de nieuwbouw 
misschien van een iets lagere parkeernorm kan worden uitgegaan. We zijn in 
overleg met de gemeente over het definitieve uitgangspunt.  
In het verbeterde plan hebben we minder parkeerplaatsen opgenomen. Zo 
zijn bijvoorbeeld de parkeerplaatsen in de groenstrook aan de Dunantstraat 
vervallen. Ook is de positie van de parkeerplaatsen beter in de buurt van de 
nieuwe woningen geplaatst, waardoor de loopafstanden tot de woningen 
kleiner zijn geworden. 
 
Inrichting Schweitzerstraat 
In de latere uitwerking van het openbare gebied is er aandacht voor de 
uitvoering van het fiets/voetpad op de plaats van de huidige 
Schweitzerstraat. Dit pad moet wel bereikbaar zijn voor brandweer of 
ambulance bij calamiteiten.   
 
Hoe nu verder? 
We zijn in afwachting van de reactie van de gemeente op het verbeterde 
plan. Als het college van burgemeester en wethouders in principe akkoord 
gaat met  het stedenbouwkundige plan, is dit plan de basis voor de 
bestemmingsplanwijziging. Deze procedure bereiden wij momenteel voor. 
Daarnaast zijn we bezig met het selecteren van een architect zodat we snel 
aan de slag kunnen met het ontwerp van de woningen en de 
appartementencomplexen. 
 
Bijeenkomst klankbordgroep 
Als de gemeente instemt willen wij het definitieve plan graag aan u 
presenteren. Afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen is dit 
digitaal of fysiek. U ontvangt hiervoor een uitnodiging. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met Robert van Mersbergen of Iris Sijssens.  
Robert is bereikbaar via r.v.mersbergen@casade.nl of (0416) 72 51 08.  
Iris is bereikbaar via i.sijssens@casade.nl of (0416) 72 51 84. 
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