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AGENDA



INLEIDING01



Geen verrassing dat deze locatie wordt 
ingevuld. Is eigenlijk altijd al de 
bedoeling geweest. 

De reserveringen in de straten waren 
zelfs al opgenomen. Echter nooit ter 
hand genomen.



Proces heeft wat langer geduurd, dit in verband 
met taakstelling vanuit rijksoverheid, provincie en 
gemeente om sociale woningbouw op te nemen in 
alle ontwikkelingen op Goeree-Overflakkee

Plan is hierop aangepast met meer woningen om 
deze taakstelling te behalen.

Gestart in 2019 met 
principeverzoek. 

Voorbereiding ruimtelijke 
procedure begin 2022.



HET PLAN 02





DE WONINGEN03



- Bouwkavels

- Eengezinswoningen

- Levensloopwoningen

- Beneden-/bovenwoningen



Bouwkavels

• 12 percelen van circa 650 tot 1.100 m²

• Maximale goothoogte 6 meter

• Maximale bouwhoogte 11 meter

Prijzen vanaf € 240.000,- vrij op naam





Eengezinswoningen

• 17 eengezinswoningen  

• beukmaat 4,8 en 5,4 meter

• percelen van circa 104 tot 166 m²

Prijzen vanaf €  285.000,- vrij op naam





Eengezinswoning I

Beukmaat 4,8 meter



Eengezinswoning II

Beukmaat 5,4 meter



Levensloopwoningen

• 7 levensloopwoningen

• Beukmaat 6,3 meter

• Percelen van 141 tot 181 m²

Prijzen vanaf € 285.000,- vrij op naam





Levensloopwoning

Beukmaat 6,3 meter



Beneden-/bovenwoningen

• 14 tot 16 woningen

Verhuur via Oost West Wonen of 
via Estate 



Beneden-/bovenwoning

Beukmaat 4,80 meter



BESTEMMINGSPLAN04





• Bestemmingsplan ligt momenteel nog 
ter inzage tot en met 24 januari

• Mogelijkheid voor belanghebbenden 
om zienswijze in te dienen

• Bestemmingsplan met eventuele nota 
zienswijzen wordt opgesteld en na 
goedkeuring van het college B&W naar 
gemeenteraad voor de “vaststelling”



PLANNING05
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TIJDLIJN - PLANNING

jan feb mrt meiapr juni jul aug sept okt nov dec

Vaststelling 
bestemmingsplan

Gemeenteraad stelt bestemmingsplan vast en 

vastgesteld plan gaat ter inzage voor 6 weken.

Bestemmingsplan 
onherroepelijk

.

Bouwrijp 
maken terrein

Start aanleg van riolering 

en bouwwegen.

Start bouw vrijstaande 
woningen

Bouw van vrijstaande woningen op 

bouwkavels kan van start.

K1 K2 K3 K4

Start bouw overige 
woningen
Bouw van eengezins-, 

levensloop-en overige woningen.

2023



• Start van commerciële activiteiten zodra bestemmingsplan 

onherroepelijk is. Huidige inschatting is voor de zomer 2023.

• Genoemde prijzen zijn indicatief en uiteraard afhankelijk van de 

ontwikkeling van de bouwkosten.

• Wij verzoeken u allen het interesseformulier in te vullen zodat wij u 

in een later stadium zo goed mogelijk kunnen informeren. 

• Bij de toewijzing van de woningen willen wij voorrang geven aan 

lokale bevolking.



AFSLUITING06



Hartelijk dank voor uw aanwezigheid.

Voor al uw vragen en opmerkingen omtrent het 

bestemmingsplan, de woningen en/of kavels zijn er 

medewerkers van Estate en de gemeente aanwezig.

Daarnaast willen wij iedereen vragen om het 

interesseformulier in te vullen zodat wij u in een later 

stadium zo goed mogelijk kunnen informeren.

Dingeman van Es
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