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Verbeteren verblijfskwaliteit
Strabrechtspleintje

Nabijheid natuur benutten Klimaatadaptief Nieuwe uitbater Hotel 
Vangaelen

Cultuuravonden Afstemmen programma’s
gebiedspartners

Speeltuin - - -

- - - 

Horecabeleid De Vijfsprong Parkeren

Activeren en programmeren van  
Strabrechtspleintje. Niet alleen 
kijkgroen maar inzetten op spel en 
verblijfskwaliteit. 

Beter benutten van natuur door  
fysieke en functionele relaties, 
verbindingen te zoeken danwel 
verbeteren. Zichtbaar maken 
fiets- en wandelroutes. Ontwikke-
lingen voor functies zoals 
bijvoorbeeld een kuuroord 
mogelijk maken in het gebied. 
Daarmee kan ook de verbinding 
met de natuur in functioneel 
opzicht worden versterkt.

Klimaatadaptatie moet worden 
meegenomen in mogelijke 
veranderingen in het gebied.

Hotel Vangaelen in ere herstellen.
Een vitaal aanbod van hotelka-
mers is voor een toeristische kern 
als Heeze van levensbelang. 
Belangrijk is dat de karakteristieke 
uitstraling van het gebouw 
behouden blijft. Hotelbezoekers 
kunnen in de tweede lijn parke-
ren. 

- - - 

- - -

Het Strabrechtspleintje leent zich 
uitstekend voor de zomeravond-
programmering van kleinschalige 
culturele evenementen. 

Zorg dat tijdens een kasteeldag 
ook het protestant kerkje 
zichtbaar opengesteld is, dat de 
horeca een band programmeert 
etc. Als het kan allen met 
eenzelfde thema.

Aanleg van speelgelegenheden 
op Strabrechtspleintje. In 
overeenstemming met buurtbe-
woners doelgroep en activiteiten 
afstemmen en onderzoeken. 

- - -

- - -

Horeca passend bij karakter van 
het centrumportaal noord.

De historie en betekenis van de 
Vijfsprong beter benutten en 
inzetten. Herontwerp van 
knooppunt om zichtbaarheid, 
bereikbaaarheid en markering van 
Kasteelroute beter te 
accentureren c.q. benadrukken. 

Parkeerplaats in de 2e ring tussen 
lint en kasteel. Hier kun je je auto 
parkeren, je (elektrische) fiets van 
de drager afhalen en de natuur 
ingaan.



Legenda

Dorpslint centrumgebied

Beeldbepalende gebouwen

Kernwinkelgebied

Leegstand

Herdgang

Ruimtelijk ensemble

Weg

Stoep

Parkeren

Water

Groen

Overige bebouwing

Kansen

Quick wins

Opgave
Een groene entree voor het 

centrum verder ontwikkelen met 
de juiste combinatie aan functies 

die meerwaarde bieden voor heel 
Heeze, het centrum van Heeze en 

het omliggende gebied;

Opgave
Goede verkeersstructuur creëren 
in combinatie met de 
verkeerscirculatie in het winkellint;

Opgave
Alle ingrediënten zijn aanwezig om 
een aantrekkelijk en gepast 
levendig gebied te realiseren
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