
10 maart 2021

SPORTLAAN WESTZIJDE, STRIJEN

Stedenbouwkundig plan en bestemmingsplan



WELKOM

• Spelregels

Welkomstwoord wethouder - Piet van Leenen

• Welkomstwoord directeur HW Wonen – Dennis Lausberg

• Presentatie stedenbouwkundig plan – Stefan la Grand

• Vragen stedenbouwkundig plan

• Presentatie bestemmingsplan – Wouter Groenen

• Vragen bestemmingsplan

• Overige vragen

• Sluiting



STEDENBOUWKUNDIG PLAN



CONTEXT

• Overgangszone

• Langs de oostelijke entree

• Bij voorzieningen en sport 

• Naast recreatiepark

• Aan landschapszone

• Aansluitend op woongebied 



UITGANGSPUNTEN

• Geleidelijke overgangen 

• Maak connectie met het 
woongebied Saturnusstraat

• Duidelijke oriëntatie op de 
Sportlaan met oa. Entree

• Groene verbinding met het 
landschap noordzijde

• Behoud bestaande woning op 
perceel



VERKAVELING

• Duidelijke entree

• Koppeling van watersystemen

• Klimaatadaptieve inrichting

• Groen binnengebied en doorzicht

• Kleine blokken



PROGRAMMA

• Dorpse mix 

• Totaal aantal woningen: 89

• Vrije sector en sociaal

• Koop en huur

• Grondgebonden en appartementen

• Verschillende doelgroepen

- starters

- doorstromers 

- senioren



HOOGTE EN MASSA

• 1 of 2 lagen met kap

• Appartementengebouw in 
maximaal 5 lagen als 
entreegebouw



BEELDKWALITEIT

• 3 sferen met een eigen uitstraling 
en beeldkwaliteit

• Landelijk 

• Dorps wonen

• Dorpsentree 



BEELDKWALITEIT



BEELDKWALITEIT



BEELDKWALITEIT

• Stedenbouwkundig plan en 
bestemmingsplan



BEELDKWALITEIT



BEELDKWALITEIT



GROENE INRICHTING

• Inheems en gebiedseigen

• Mix: biodiversiteit

• Vlinderidylle/vlinderstruik

• Natuurvriendelijke oevers

• Bloeiende bomen woonstraten 
(sierkers)

• Steviger bomen langere lijn: 
walnoot

• Bijzondere solitaire bomen zoals 
een treurwilg





VRAGEN STEDENBOUWKUNDIG PLAN



BESTEMMINGSPLAN



BESTEMMINGSPLAN

• Een gemeentelijk instrument

• Legt gebruiks- en 
bouwmogelijkheden vast

• Het bestemmingsplan bestaat uit 
drie onderdelen, toelichting, 
verbeelding en regels

• Toetsing omgevingsaspecten

• Juridisch bindend voor overheid, 
burgers en bedrijven



BESTEMMINGSPLAN



PLANNING
2 maart

• Behandeling ontwerpbestemmingsplan in het college van b&w

13 maart 
t/m 24 april

• Ontwerpbestemmingsplan ter inzage

September 
2021

• Behandeling in de gemeenteraad

1e kwartaal 
2022

• Indienen omgevingsvergunning

2e kwartaal 
2022

• Start bouw

4e kwartaal 
2023

• Verwachte oplevering



ZIENSWIJZEN

• Uw zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan kunt u richten 
aan:

Gemeenteraad van de gemeente Hoeksche Waard

Postbus 2003

3260 EA Oud-Beijerland

onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan 
Sportlaan Westzijde in Strijen’.



VRAGEN BESTEMMINGSPLAN



OVERIGE VRAGEN



WWW.RHO.NL

https://www.youtube.com/channel/UCfJWenxfQWRUeWTilLR7j0Q
https://www.youtube.com/channel/UCfJWenxfQWRUeWTilLR7j0Q
https://twitter.com/Rhoadviseurs
https://www.linkedin.com/company/rho-adviseurs/
https://www.facebook.com/Rhoadviseurs/

