
Disclaimer inzake website de Peelwachter.nl en presentatie Peelwachter die gegeven is aan
belangstellenden op dinsdag 23 maart 2021 via MS Teams 19.30 uur-21.00 uur

Deze presentatie is gedaan naar beste vermogen en op basis van de beschikbare informatie op 23 maart
2021, en op basis van de huidige inzichten. Ondanks alle zorgvuldigheid die wij nagestreefd hebben, is het 
mogelijk dat de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevat. Het is mogelijk dat de plannen in de 
toekomst via voortschrijdend inzicht worden aangepast.

Aan de inhoud van de informatie op deze website en de presentatie van dinsdag 23 maart 2021 kunnen geen
rechten worden ontleend. Kets-Maantje BV en alle betrokken partijen zullen niet aansprakelijk zijn voor
technische of redactionele fouten of omissies die in deze website voorkomen, noch voor eventuele
gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk
niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar de websites van derden.

Copyright: Niets uit deze presentatie mag openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande toestemming van 
Kets-Maantje B.V.

Kets-Maantje BV 





Hoe het begon







Van prominente boerderij naar vervuilde plek
De voormalige autosloperij is een doorn in het oog 

van het dorp



Eind 2017 aankoop locatie Meijelsedijk 2 te Ospel 
door familie Hendrix 







Peelwachter is een project van een twintigtal, bij voorkeur 
energieneutrale, levesloopbestendige huurwoningen en 

een poortgebouw met daarin een multifunctionele 
recreatieruimte, een Ospel/Groote Peel Experience Center 

en een poortwoning.



De voormalige autosloperij maakt plaats voor een groene 
plek waar Ospelnaren in een veilige omgeving zelfstandig 

kunnen wonen met toegang tot zorg en ondersteuning die 
bewoners zelf mogen inkopen. Samenhorigheid, 

maatschappelijk participeren en “Naoberschap” zijn 
speerpunten voor het plan.   
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Inrichtingsplan/bestemmingsplan



Toelichting inrichtingsplan/bestemmingsplan
Bjorn Weekers

senior adviseur RO & stedenbouw
bij Pouderoyen-Tonnaer



Principe verzoek/medewerking
gemeente Nederweert

maart/april 2020



Programma:

10 sociale huurwoningen
10 middeldure huurwoningen
maatschappelijke voorziening

(experience centre/museum, multifunctionele 
ruimte, ondergeschikte horeca)



Voorwaarden:

kwaliteitsverbetering op locatie
landschappelijke inpassing

sloop voormalige agrarische bebouwing
weg bestemmen huidige bestemming



Vooraf  ook gekeken naar:

bodem
geluid

luchtkwaliteit
externe veiligheid

geur en gezondheid
flora/fauna/ecologie

stikstofdepositie
archeologie
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Beplantingsplan
(voorwaardelijke verplichting)



Kwaliteitscommissie



sloop voormalige agrarische bebouwing
(voorwaardelijke verplichting)

Meijelsedijk 2 (1.417 m2)
Plattepeeldijk 14 (1.900 m2)
Plattepeeldijk 22 (2.916 m2)
Plattepeeldijk 29 (1.792 m2)

Kruisvennendijk 14 (1.443 m2)
Totaal 9.168 m2 -> 10.000 m2



Bestemmingsplan
(concept verbeelding)



Hoe verder!
concept bestemmingsplan is beoordeeld door gemeente
bestemmingsplan wordt nu voorbereid voor het college

als college akkoord is gaat het bestemmingsplan in procedure

Dit betekent:

zes weken ter inzage
mogelijkheid tot het indienen zienswijze

formuleren gemeentelijk standpunt 
vaststelling door raad

beroepstermijn
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Toelichting woonconcept
Nina Hendrix



Een bruisende woongemeenschap
een mix van vitale en minder vitale bewoners

Genieten van zelfredzaamheid in een sociale community 
en een levensloopbestendige omgeving



Aardige buurmannen en buurvrouwen
Bewoners die iets voor elkaar willen betekenen



Micro-activiteiten
Voorbeelden



Collectieve-activiteiten
Voorbeelden



Het bruisteam
Een bruisend sociaal klimaat



Hoe creëren wij een bruisend sociaal klimaat?
1. Bewoners kennen elkaar
2. Bewoners voelen zich verbonden met elkaar
3. Bewoners doen actief mee met (de door ons georganiseerde) 
activiteiten
4. Bewoners organiseren zelf activiteiten
5. Bewoners beheren en benutten zelf de algemene ruimten

Om dit klimaat te realiseren vormen wij een Bruisteam (een team gefocust op 
vitalisering & gemeenschapsvorming). 

Wij stellen zelf voldoende uren ter beschikking om aanwezig te zijn als
bewonersondersteuners.

Wij stimuleren zowel collectieve activiteiten als micro activiteiten. 

Van bewoners wordt verwacht dat zij zich zullen inzetten voor de gemeenschap.
Buurtbewoners zijn ook welkom om deel te nemen. 

Het sociale klimaat
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Bedankt voor jullie aandacht! 



Vragen


