
Borksesticht 

Startbijeenkomst klankbordgroep

30 juni 2021



Welkom

Borksesticht is Wolluks dialect voor|
de Baardwijksestraat

Bork, uitgesproken als Borruk, is verwant aan het 
woord ‘grens’. Bordewic was in de middeleeuwen 

een Hollandse grensplaats vlakbij Walvic



Programma van de avond

• Welkom - agenda - voorstellen

• Een duurzame toekomst   

• Wat willen we bereiken?

• Wat doet de klankbordgroep? 

• Stedenbouwkundig plan  

• In groepjes uit elkaar

• Contact en communicatie 

• Afsluiting



Wie zijn er vanavond aanwezig?
Omwonenden en (mogelijk toekomstige) bewoners

Architect Buro013 Bram van de Sanden

Gemeente Eefje Lammers (stedenbouwkundige)

Margriet van Schöll (wijkadviseur Waalwijk Noord)

ContourdeTwern Saskia Ballemans (wijkwerker)

Projectteam Casade Anouk Farla (sociaal projectleider)

Necla Cakir (consulent)

Jeroen Cools (adviseur Wonen en Maatschappij)

Roselinde Boemaars (projectontwikkelaar-afwezig)



Wie is Casade?
Fijn en betaalbaar wonen voor mensen met een bescheiden 
inkomen in de gemeenten Dongen, Loon op Zand en Waalwijk. 
Dat is waar wij voor zorgen.

We sluiten onze 11.500 huizen aan op de woonbehoeftes van 
onze huurders én op een duurzame toekomst.

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



Een duurzame toekomst!



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.



Wat willen we bereiken?

Najaar 2021:
een stedenbouwkundig plan

Eerste kwartaal 2022:
een ontwerp voor de nieuwbouw



Wat doet de klankbordgroep?

De klankbordgroep: 

- geeft haar mening over het stedenbouwkundig plan
en de omgeving 

- beoordeelt de ideeën van het projectteam 

- en zet het projectteam aan het denken

Zo komen we samen tot een plan!



Hoe gaan we dat doen?

Werksessies:
1. Woensdag 30 juni

Presentatie stedenbouwkundig plan en ophalen input
Referenties beeldkwaliteit (stickers plakken)

 Uitwerktijd & onderzoek projectteam

2. Oktober (voorlopig)
Presentatie (aangepast) stedenbouwkundig plan en sparren over 
beeldkwaliteit

3. Vervolgafspraken met klankbordgroep

Iedere bijeenkomst is van 18.30 uur tot ca. 20.00 uur.



Uitkomst vragenlijst

• De meerderheid vindt de woonomgeving redelijk

• De buurt wordt omschreven als een relatief rustige wijk 
met prettige buren

• De meningen over het sloopbesluit zijn verschillend: 
Veel omwonenden vinden de woningen verouderd en 
toe aan vervanging, maar zijn ook onzeker over wat we 
terugbouwen

• We ontvingen verder nog tips over de stoep, 
parkeerplaatsen, het groen, de snelheid van het verkeer 
en het kindvriendelijker maken van de buurt.



Grenzen en regels 
Waar moeten we rekening mee houden?

- Sociale woningbouw (onder de huurtoeslaggrens)
- Voorkeur om appartementen met lift toe te voegen
- Toevoegen van woningen
- Voldoen aan duurzaamheidseisen (bijv. Nul-Op-de-Meter)
- Budget zo in gezet dat woningen betaalbaar zijn
- Verbeteren ruimtelijke kwaliteit achterkant 

Mede/Baardwijksestraat
- Betere verbinding tussen de wijk en BaLaDe
- Herinrichting Baardwijksestraat (gemeente)
- Parkeerbeleid
- Groenvoorziening - biodiversiteit
- Waterberging



Wat is een
stedenbouwkundig plan?



Presentatie klankbordgroep 
Borksesticht-stedenbouwkundig 
ontwerp

https://www.casade.nl/media/2260/presentatie-klankbordgroep-borksesticht-stedenbouwkundig-ontwerp.pdf


Wensen en ideeën?

We gaan aan de slag!



Contact en communicatie

• (Foto)verslag van de werksessies naar alle aanwezigen 
van vanavond (e-mail) en op 
www.casade.nl/borksesticht

• Info naar de bewoners via nieuwsbrieven, 
www.casade.nl/borkesticht en in het informatiepunt aan 
Baardwijksestraat 93

• Presentatie stedenbouwkundig plan aan bewoners en 
omwonenden najaar 2021

• Ideeën? 



Tot oktober!

Vragen?
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