


Agenda

19.30 Welkom namens initiatiefnemers Kets-Maantje BV

19.35 Openingwoord wethouder Peter Koolen

19.45 Uitleg plan Peelwachter door Architect van Aken

20.00 Vragen?

20.05 Uitleg woonconcept door Nina Hendrix

20.15 Uitleg bestemmingsplan Pouderoyen-Tonnaer

20.25 Vragen?

21.00 Einde informatie-avond



Openingswoord
Wethouder Peter Koolen



Toelichting ontwerp Peelwachter
van Aken architecten Daan Lammers





Toelichting bestemmingsplan
Bjorn Weekers

senior adviseur RO & stedenbouw
bij Pouderoyen-Tonnaer



Ideeënschets















De Peelwachter,
gezamenlijkheid op alle schaalniveaus

Landschap



Gebouwensembles: Boerderij en portierswoning



Disclaimer: het landschap op de 3d-impressies is indicatief en kan afwijken van het landschapsplan



Gebouwensembles: Woningen in een rij



Disclaimer: het landschap op de 3d-impressies is indicatief en kan afwijken van het landschapsplan



Gebouwensembles: Woningen in een cluster



Disclaimer: het landschap op de 3d-impressies is indicatief en kan afwijken van het landschapsplan



Disclaimer: het landschap op de 3d-impressies is indicatief en kan afwijken van het landschapsplan



Woningen – Type A & B



Woningen – Type A met keuken voor in het huis

VOORGEVEL ACHTERGEVEL



Woningen – Type A met keuken midden in het huis

VOORGEVEL ACHTERGEVEL



Woningen – Type B met keuken voor in het huis

VOORGEVEL ACHTERGEVEL



Woningen – Type B met keuken midden in het huis

VOORGEVEL ACHTERGEVEL



Vragen?

Disclaimer: het landschap op de 3d-impressies is indicatief en kan afwijken van het landschapsplan



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



Bestemmingsplan



Toelichting bestemmingsplan
Bjorn Weekers

senior adviseur RO & stedenbouw
bij Pouderoyen-Tonnaer



Vigerend bestemmingsplan
Buitengebied

Agrarisch
Waarde – Archeologie
bedrijfswoning
specifieke vorm van agrarisch –
garagebedrijf/autosloperij
milieuzone – boringsvrije zone
veiligheidszone – lpg
wro-zone - bebouwingsconcentratie



Vertaling van inrichtingsplan
naar bestemmingsplan



Maar ook …… sloopmeters

Locaties:
Meyelsedijk 2
Plattepeeldijk 14
Plattepeeldijk 22
Plattepeeldijk 29
Kruisvennendijk 14

Totaal 9.320 m2 
Geregeld als voorwaardelijke
verplichting, net als de 
landschappelijke inpassing



Raadplegen bestemmingsplan



procedure bestemmingsplan

Ontwerpbestemmingsplan ligt 6 weken ter inzage vanaf 4 maart 2022 tot en met 
14 april 2022 
Een ieder heeft dan de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen
Na de zes weken worden de evt. zienswijzen voorzien van een gemeentelijk
standpunt (gegrond of  ongegrond verklaard
Dit leidt al dan niet tot aanpassing van het bestemmingsplan
Vervolgens wordt het bestemmingsplan ter vaststelling voorgelegd aan de raad
(……… 2022)
Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld wordt het opnieuwe 6 weken ter
inzage gelegd in het kader van de beroepstermijn
Eventueel mogelijkheid tot indienen van beroep bij de Raad van State



Zienswijze indienen

Dat kan ….. zowel mondeling als schriftelijk

Gemeenteraad
Postbus 2728
6030 AA Nederweert

Contact opnemen voor afspraak met
Eric Sprangers van het team Samenlevering Fysiek



Vragen



Bedankt voor jullie aandacht! 


