
Informatiebijeenkomst
Aanleg Openbare Ruimte

Groep

Centrumplan
Burgemeester Hobusstraat



Digitale
informatiebijeenkomst

• Vragen?
Stel ze in de chat.

• Beantwoording aan het 
einde van de presentatie

• Veelgestelde vragen op de 
gemeente website en via de 
Bouwapp

• Persoonlijke vraag? Geef dan 
uw contactgegevens door

Centrumplan
Burgemeester Hobusstraat



Even voorstellen..

• Omgevingsmanager Den Ouden
• Projectleider Gemeente Nederweert
• Projectleider Den Ouden
• Uitvoerder Den Ouden



Programma

1. Even voorstellen
2. Toelichting op het ontwerp (openbare

ruimte) 
1. Ontwerpproces
2. Plangebied
3. Uitgangspunten

• Parkeren
• Regenwater
• Referentiebeelden
• Bomen
• Inrichtingsplan

3. Uitvoering
4. Vragen?



Centrumplan Burgemeester Hobusstraat



Ontwerpproces inrichtingsplan:

• Start opstellen inrichtingsplan
(2018)

• Iedereen geïnformeerd via 
artikelen op de website, 
persberichten en gemeentecontact

• Voldoende mogelijkheden om 
ideeën, wensen en eisen kenbaar
te maken, bijv.;

• 8 maart 2018 openbare
informatiebijeenkomst

• 20 aug 2018 Openbare themaraad
• 29 okt 2018 Openbare themaraad
• dec 2020 Openbare themaraad
• Individuele gesprekken (bijv. 

gehandicaptenplatform, 
aangrenzende ondernemers, 
bewoners Hobushof)

• Vaststellen bestemmingsplan en
inrichtingsplan na bezwaar en
beroepstermijn (2020)



De Pelikaan

Kapper 
Coupe66

Apotheek

Paulus Holtenstraat

Hobushof

Huisartsen

Jeunesse

Raadhuisplein

Plangebied



Bij het ontwerp dienen we rekening te houden met diverse 
belangen/uitgangspunten:
• Voldoende parkeren
• Voldoende groen
• Duurzaamheid (bijv. materiaalgebruik en waterberging) 
• Ontsluiting bevoorradingsverkeer
• Veiligheid 
• Comfort (brede p-vakken, winkelwagentjes ed.)
• Bereikbaarheid minder validen
• Ligging kabels en leidingen
• Uitstraling, etc. 

Belangrijkste uitgangspunten:



Parkeren
Kengetallen

• Als gevolg van de nieuwbouw en
verbouwing zijn extra 
parkeerplaatsen nodig;

• In de huidige situatie waren er 180 
parkeerplaatsen aanwezig;

• In de nieuwe inrichting worden 255 
parkeerplaatsen gerealiseerd;

• In de Geenestraat en Loverstaat zijn
in het kader van het Masterplan al 75 
parkeerplaatsen aangelegd;

• Er worden dus 76 (256-180) + 75 = 
151 nieuwe parkeerplaatsen
gecreëerd.



Parkeren

• Voldoende 
parkeerplaatsen (256 
stuks)

• Centraal gelegen tussen 
de winkels

• Goede bereikbaarheid 
van en naar de 
winkelstraat 



Regenwater

• Gemeentelijk beleid is er op gericht om het 
regenwater af te koppelen van de riolering en
zoveel mogelijk ter plaatse te infiltreren.

• Oppervlakte verharding in plangebied is 16.000 
m2 (incl. winkelpanden). Dus veel berging en
grote infiltratievoorziening nodig.



Regenwater

• Regenwaterafvoer via 
lijnvormig stelsel
(bovengronds of 
ondergronds infiltratieriool)
• Aanleg ondergronds
infiltratie bunker





Referentiebeelden • Materiaalgebruik vergelijkbaar
met centrum/Kerkstraat

• Gebakken klinkers in de 
trottoirs en zijstraten Kerkstraat

• Natuurstenen banden

• Asfalt in de rijweg rondom
supermarkten



Referentiebeelden
• Verlichting
• Hoge masten  op het parkeerterrein
• Lage masten in de aanliggende straten



Bomen

• Verlichting

• Hoge masten op het 
parkeerterrein

• Lage masten in de 
aanliggende straten

Het parkeerterrein krijgt een 
groene uitstraling door verspreid 
over het terrein bomen te plaatsen 
die voldoende ruimte hebben om 
te groeien

Bomen



Voordelen groeiplaatsconstructie
• Voorkomen van wortelopdruk
• Duurzame gezonde bomen
• Bovengrondse belasting mogelijk
• Waterdoorlatend en wateropvang

Bomen in groeiplaatsconstructie



Inrichtingsplan



Stand van zaken
Voorbereidende 
werkzaamheden:
• Bomen gerooid
• Verleggen van 

kabels en leidingen



Uitvoering Openbare ruimte
• Uitvoering: 7 fasen
• Start uitvoering medio april 

2022
• Fase 1 t/m 6 gereed oktober 

2022
• Fase 7 medio 2023
• Planning onder voorbehoud 

van wijzigingen (!)

• Fasering o.b.v. ontwikkelingen 
in het centrumgebied:
• Rialto/BanBouw
• Apotheek Maar
• Jan Linders / Jumbo
• Aldi



Bereikbaarheid projectgebied
• Werkvak afgesloten;
• Woningen en winkels te 

allen tijde te voet  
bereikbaar;

• Mogelijkheid om werkvak te 
passeren met fiets aan de 
hand;

• Centrum per auto via Paulus 
Holtenstraat of 
Raadhuisplein bereikbaar;

• Lokale aanduiding met 
verkeersborden.



Fase 1A















Communicatie tijdens de uitvoering:

• Bewonersbrief (direct aanwonenden) 
voorafgaand aan fasestart; 

• Persoonlijke afstemming 
ondernemers in het projectgebied 
over bevoorrading & 
bereikbaarheid;

• Tekeningen en planning bij 
huisartsenpraktijk, gemeentehuis en 
in de keet;

• Wekelijks Inloopuur in de keet: 
donderdag 15:00-16:00

• Eerste Inloopuur donderdag 14 April 
15:00-16:00

• Regelmatige updates via de 
Bouwapp 

• Omgevingslijn 24/7 bereikbaar via 
06-30738050

Blijf op de hoogte van de 
uitvoering via de Bouwapp

De BouwApp is als volgt op uw 
mobiele telefoon of tablet te 
downloaden: 

• Scan de QR-code of download 
de gratis app via App Store of 
Play Store.

• Zoek in de app naar 
‘Centrumplan Burgemeester 
Hobusstraat

• Open het project en klik op 
‘volgen’



Kijk ook op de projectpagina van de gemeente:
https://www.nederweert.nl/centrumplan-burgemeester-
hobusstraat

https://www.nederweert.nl/centrumplan-burgemeester-hobusstraat


Bedankt voor uw
aanwezigheid

Vragen?

Kom langs in de bouwkeet
op donderdag 14 April 
15:00-16:00



Blijf op de hoogte van de 
uitvoering via de Bouwapp


