
De Maastuinen
Nederhemert, gemeente Zaltbommel

18-01-2022Paul van Bergen



Voorafgaand
Om volledig verslag te doen wordt de informatieavond opgenomen.
• Graag uw microfoon muten/op stil zetten en het gesprek overzichtelijk te houden.

Vragen
• Tijdens de vragenronde kunt u vragen stellen, daarna behandelen we vragen uit de chat. 

Wij zullen al uw vragen beantwoorden. Mocht uw vraag niet beantwoord zijn tijdens deze avond, dan 
publiceren we het antwoord met een volledig verslag van deze avond op demaastuinen.nl.
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Wat gaan we bespreken?
Paul van Bergen, JCVANKESSEL Groep
• Voorstellen

• Plangebied

Corianne Verberne, BRO
• Het plan

• Bestemmingsplan

• Bestemmingsplanprocedure

Vragenronde
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Voorstellen
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JCVANKESSEL Groep

Paul van Bergen
Adviseur

Gebroeders Augustinus

Dhr. Augustinus
Initiatiefnemer

BRO

Corianne Verberne
Senior adviseur milieu 
& ruimtelijke ordening 



Plangebied
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Plangebied
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Programma
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• 10 startersappartementen
• 27 appartementen voor de doelgroep 55+
• 27 vrijstaande of 2-onder-1 kapwoningen

1. Stedenbouwkundig en landschappelijke 
uitgangspunten

2. Analyse plangebied en omgeving
3. Landschappelijke inpassing
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Verkaveling
Junior / starters-
appartementen

Senioren-
appartementen

Woningen



Landschappelijke
inpassing
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Doorsneden
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Ontsluiting
en parkeren

Parkeren
27 parkeerplaatsen eigen terrein 
93 parkeerplaatsen openbare ruimte
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Fasering

Fase 1

Fase 2

Fase 1
Direct

Fase 2
In overleg met gemeente Zaltbommel



Bestemmingsplan
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1. Toelichting (toelichtend)
• Beschrijving van het plan
• Beleidstoets: rijk, provincie en gemeente
• Toets op aspecten, bijvoorbeeld verkeer en parkeren, water, bodem, stikstof etc. 

2. Regels, juridisch bindend
3. Verbeelding, juridisch bindend



Verbeelding
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Verbeelding
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Verbeelding
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Bestemmingsplanprocedure
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• Ontwerpbestemmingsplan 6 weken voor een ieder ter inzage: van 7 januari tot 17 februari.

• Mogelijkheid om in deze periode zienswijzen in te dienen.

• Informatiebijeenkomst 18 januari 2022.

• Vaststelling bestemmingsplan door de gemeenteraad.

• Vastgesteld bestemmingsplan voor 6 weken ter visie voor beroep.

• (Geen beroep bestemmingsplan onherroepelijk, na afloop van de 6 weken).

• Beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.



Vragen
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• Steek uw hand op via de knop ‘hand opsteken’ als u een vraag heeft.

• Behandelen chatvragen.



Vervolg
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• Publicatie presentatie en verslag op demaastuinen.nl: vrijdag 21-01-2022. 

• Heeft u een vraag die niet beantwoord is?
Stuur deze naar info@demaastuinen.nl.
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