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§ Op 26 februari 2019 heeft de Haagse projectontwikkelaar Local (“Local”) tijdens een 1e informatiebijeenkomst haar plannen kenbaar gemaakt aan omwonenden 
om het kantoorgebouw, omringd door een waardevol parklandschap, aan de Heuvellaan 50 te gaan bebouwen met veel woningen, kantoren en parkeerterreinen

§ De gemeente Hilversum geeft op 26 juli 2019 een eerste positief integraal ambtelijk eindadvies af op het verkavelingsplan van Local

§ De bewoners aan de zeer drukke Godelindeweg (# 6 t/m 16) verenigd in de Stichting Heuvelpark (”Stichting”), die met hun achtertuinen grenzen aan het 

parkachtige terrein van de Heuvellaan 50, hebben sinds begin 2019 hun zorgen meermaals kenbaar gemaakt bij de gemeente en Local over de dreigende 

teloorgang van dit beschermde parklandschap; tegelijkertijd is telkens aangegeven dat zij graag gekend willen worden in de beleidskaders van de gemeente en 

betrokken willen worden bij de planvorming voor de herontwikkeling

§ Op 10 maart heeft Local een finaal verkavelingsplan gepresenteerd aan de Stichting tijdens een 2e informatiebijeenkomst op basis waarvan de gemeente op 11 
februari 2020 een tweede positief eindadvies afgeeft; de Stichting is bij de totstandkoming van dit en eerdere verkavelingsplannen niet betrokken geweest

§ De Stichting heeft ernstige bezwaren ten aanzien van dit finale verkavelingsplan en wenst vanaf nu betrokken te worden bij het ontwikkelen van een nieuw 

verkavelingsplan en heeft daartoe op 8 mei 2020 een eigen, nieuw en een beter in de omgeving passend plan gepresenteerd aan Local

§ Op 11 juni jl. bevestigd Local aan de Stichting dat zij geen behoefte heeft om met de Stichting te praten over de uitgangspunten van de planvorming en dat zij

hebben besloten om hun finale verkavelingsplan van 10 maart 2020 in de komende weken te gaan inbrengen voor een voorstel tot bestemmingswijziging

Terugblik
Samenvatting
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Ontbreken van Participatie
De feiten

1e informatiebijeenkomst26 feb ‘19 • Direct-omwonenden spreken unaniem verbazing uit 
over gepresenteerd verkavelingsplan 

• Verontwaardiging rigoreuze kap > 100 bomen, 
waaronder kap zonder melding/vergunning

Bewoners vragen gemeente (8 x) om inzicht te geven in beleidskaders

11 mrt 21 mrt 19 mei 1 jun 9 jul 21 jul 25 jul

• Uitnodiging 2e informatiebijeenkomst
• Direct-omwonenden melden zich collectief af

27 mei ‘19

1e positief ambtelijk eindadvies 

Bewoners vragen Local (2 x) om nieuwe 2e bijeenkomst te plannen

23 mei 16 jul

• Gemeente bevestigd dat “Local in gesprek is gegaan 
met omwonenden” en dat dit de gemeente “de 
mogelijkheid biedt om reacties van omwonenden mee 
te wegen in ambtelijk advies”

Bewoners informeren gemeente dat ten onrechte is uitgegaan van 

participatie van omwonenden bij totstandkoming van ambtelijk advies

21 jul

26 jul ‘19

30 aug

2e informatiebijeenkomst

2e positief ambtelijk eindadvies 11 feb ‘20

10 mrt ‘20

• Gemeente geeft 2e positief ambtelijk eindadvies af op 
finaal verkavelingsplan van Local

Bewoners vragen (7 x) om afschrift van ambtelijk eindadvies om inzicht 

te krijgen in beleidskaders 

23 mrt 9 apr 30 apr 22 mei 1 jun 2 jun 9 jun

• Local presenteert finaal verkavelingsplan dat primair 
niet veel afwijkt van voorgaande plan   

Bewoners zijn niet betrokken geweest bij de planvorming van dit en 

eerdere verkavelingsplannen en hebben grote bezwaren tegen het 

finale plan van Local

29 mei ‘20

8 mei ‘20
Bewoners presenteren alternatief 

plan “Heuvelpark”

• Plan opgesteld door vooraanstaande architect en 
stedenbouwkundige adviseurs

• Plan houdt rekening met stedenbouwkundige-en 
landschappelijke waarden van gebied

Vervolggesprek met Local om 

inhoudelijke reactie te ontvangen

• Gemaakte afspraak om inhoudelijke reactie te 
ontvangen was ‘een verspreking’ volgens Local

• Local wil uitsluitend praten over ‘bijschaven’ van 
huidige finale plan en wenst niet te spreken over 
uitganspunten van een (nieuw) plan

Bewoners bevestigen uitdrukkelijk dat zij weigeren om op deze wijze 

door Local in een zogenaamd participatieproces te worden gedwongen 

Gespreksverslag 1 jun

9 jun ‘20 Ontvangst 2e ambtelijk eindadvies 

Bewoners presenteren alternatief plan “Heuvelpark”, een nieuw en 

beter in de omgeving passend verkavelingsplan

Gespreksverslag 8 mei 
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§ Landschappelijk: Behoud parklandschap

– Behoud waardevolle beeldbepalende bomen

– Behoud tuin-architectonische vijver 

– Benutting aanwezige natuurlijke hoogteverschillen

– Nieuwe bebouwing omgeven door ruime groene kavels

– Parkeren zoveel mogelijk onder bebouwing – zo beperkt mogelijke verharding

§ Stedenbouwkundig: Hoogwaardige bebouwing passend in karakteristieke beeld NW Villagebied

– Ruime verkaveling met veel groen; recht doen aan cultuurhistorische achtergrond van gebied

– Grote villabebouwing langs Heuvellaan en kleinschaliger villa’s en twee-onder-een-kap woningen op binnenterrein

– Diversiteit qua bouwvolumes, stijlen en categorieën; middelduur, twee-onder-een kap woningen en vrijstaande villa’s

– Evt. kantoorvolumes met flexibiliteit tot transformatie naar wonen in toekomst

– Unieke mogelijkheid om garage Loogman te betrekken bij herontwikkeling

§ Architectonisch: Representatieve villa’s, vrij en ruim gesitueerd in het groen

– Individualiteit en diversiteit in stijlen van met name villa-achtige bebouwing langs Heuvellaan (middelduur)

– Ruim verkavelde twee-onder-een-kap woningen en vrijstaande villa’s op binnenterrein 

Uitgangspunten alternatief plan ‘Heuvelpark’
Getoetst aan gemeentelijke beleidskaders (Bestemmingsplan & Beschermd Stadsgezicht)

“We hebben het over een behoorlijke grote ingreep in een historisch belangrijke 
omgeving. We hebben met z’n allen gevonden dat de Hilversumse Villa-gebieden 
waardevol zijn; we hebben er een beschermd stadsgezicht van laten maken”

Van der Goes Urban Solutions, Hilversum

“Percelen met bijzondere tuin-
architectonische waarden zijn 
Heuvellaan 50 (vijverpartij)”

Visiedocument 
Noordwestelijke Villagebied

“Monumentale bomen 
zullen moeten blijven 
staan”

Wethouder

“Het parklandschap achter de 
bebouwing langs de Heuvellaan 
is cultuurhistorisch gezien altijd 
groen geweest; sinds 
mensenheugenis heeft daar nooit 
enige bebouwing gestaan”

Stichting Heuvelpark

“Belangrijk nog aanwezige landschappelijke 
waarden op kavelniveau zijn de bijzondere 
percelen met nog aanwezige tuinhistorische 
waarden te weten Heuvellaan 50, …...”

Visiedocument Noordwestelijke Villagebied
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Kantoorfunctie post-COVID-19?
Overwegingen t.a.v. oorspronkelijke 50% kantoor-eis gemeente Hilversum

§ Heuvellaan 50 heeft altijd een woonbestemming gekend totdat in 1987 de gemeente 

Hilversum toestemming geeft om de bestemming te wijzigen van “wonen” naar 

“werken” om daarmee de groei van de VARA omroep te faciliteren

§ Het huidige terrein aan de Heuvellaan 50 heeft inmiddels bewezen niet meer 

aantrekkelijk te zijn als werklocatie getuige de leegstand in laatste 10 jaar

– Slechte bereikbaarheid

– Slechte ontsluiting wegennet / verdergaande druk op ringweg Johan Gerardsweg en Godelindeweg

§ Onderzoeksbureau Stec Groep heeft in september 2018 (pre-COVID 19!) reeds becijferd 

dat de totale behoefte aan kleinschalige, zelfstandige kantoorruimte in Hilversum 

maximaal 1.500 m2 bedraagt (vervangingsvraag) – op basis van ramingen (pre-COVID-

19!) ziet het onderzoeksbureau geen uitbreidingsvraag naar kantoren in Hilversum

§ De verplaatsing van kantoor naar thuis om te werken is structureel en wordt momenteel 

verder verankerd in de cultuur van onze maatschappij als gevolg van COVID-19; 

daardoor zal minder kantooroppervlak nodig zijn in de toekomst

– Thuiswerken hoogst onder ICT en creatieve beroepen, en in Gooi- en Vechtstreek (CBS, april 2020)

– Thuiswerkers zijn productiever en minder vaak ziek (Intermediair, april 2020)

– Bedrijven hebben grote investeringen gedaan in technologie om thuiswerken te optimaliseren

– Op termijn bestaat er eventueel nog een tijdelijke vraagbuffer (ingegeven door de 1,5m maatregelen) 

maar op de langere termijn gaan we naar een nieuwe werkrealiteit waarbij de thuiswerkplek integraal 

onderdeel vormt van onze nieuwe werkomgeving

§ Uit oogpunt van duurzaamheid is het wenselijkheid om in een Beschermd 

Villagebied weer aansluiting te zoeken op de functie wonen

“Op lange termijn moeten we 
nadenken over een nieuwe 
werkrealiteit, waarin we minder 
reizen en de thuiswerkplek net als 
het kantoor integraal onderdeel 
vormt van onze werkomgeving”. 

Een Perspectief op het Nieuwe 
Werkrealiteit
Eugene Sterken
CEO Kantoorinrichter Ahrend
30 april 2020

…. “Thuiswerken, of we het nu leuk 
vinden of niet, is ‘here to stay’. Dus 
daar moeten we serieus over 
nadenken”

Arie van Bellen 
Directeur ECP / Platform voor 
InformatieSamenleving
19 juni 2020
.

“De manier waarop we werken zal blijvend 
veranderen; een kwart van de mensen die 
tijdens COVID-19 meer zijn gaan thuiswerken 
en een derde van de mensen die vaker op 
afstand vergaderen, denken dat in de 
toekomst te blijven doen”

Onderzoek uitgevoerd door Kennisinstituut 
voor Mobiliteitsbeleid (KiM)
20 april 2020

“Thuiswerken raakt rendement kantoren vol 
in het hart”

Maarten Donkers
Hoofd Kennis & Sturing Rabo Real Estate
Docent marktanalyse MRE en MSRE, 
Amsterdam School of Real Estate
11 juni 2020

“Het Nieuwe Werken schroeft het 
benodigde kantooroppervlak terug 
met circa 25-30%”

Bouwkennis - Marketing Magazine
April 2020

“Het einde van de vaste aanwezigheid op de 
werkplek zal bijdragen aan 
productiviteitsgroei en persoonlijke 
creativiteit”. 

De invloed van COVID-19 op de 
werkomgeving
CBRE Nederland
Maart 2020

“74% intend to shift some previously
on-site employees to permanently
remote positions post-COVID 19”.

Gartner CFO onderzoek
3 april 2020     

“De invloed van Het Nieuwe Werken op de 
vraag naar kantoren speelt al en deze 
wordt zeker niet kleiner

Hans Marechal
Architect/eigenaar M+R Interior
Architecture (Utiliteitsbouw)
April 2020
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Slotopmerkingen
Conclusies

§ Sinds de bekendmaking van de eerste plannen voor herontwikkeling van het terrein aan de heuvellaan 50 in februari 2019 zijn de 

bewoners door de ontwikkelaar Local (“Local”) niet betrokken geworden bij de planvorming van de herontwikkeling

§ Vervolgens presenteert Local op 10 maart 2020 een finaal planontwerp; bij de totstandkoming van dit finale plan zijn bewoners ook 

niet betrokken geworden

§ De Stichting heeft daarom op 8 mei een alternatief verkavelingsplan gepresenteerd aan Local, een nieuw en beter in de omgeving 

passend plan dat rekening houdt met de stedenbouwkundige en landschappelijke waarden van het plangebied

§ Local bevestigd op 11 juni 2020 niet bereid te zijn met bewoners te spreken over de uitgangspunten voor een verkavelingsplan maar 

dat bewoners alleen input mogelijk leveren tot bijschaving van het finale verkavelingsplan dat Local binnenkort zal indienen voor een 

bestemmingsplanwijzigingsprocedure

§ De Stichting voelt zich niet serieus genomen voor wat betreft Participatie
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1. Volgend jaar gaat de Omgevingswet in werking treden in Hilversum en wordt in dat kader een Omgevingsvisie opgesteld waarbij de samenwerking 

tussen de gemeente en haar inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere experts een belangrijk aspect vormt. Hoe 

beoordeelt u het participatieproces rondom de Heuvellaan 50 in het kader van de nieuwe Omgevingswet?

2. Kunt u op basis van het ontbreken van participatie en van het stelselmatig niet betrekken van omwonenden door de ontwikkelende partij Local, 

een door deze partij in te dienen verkavelingsplan wel in behandeling nemen? Is het niet een eis van de gemeente dat een ontwikkelende partij 

een bouwplan serieus met de direct omwonenden bespreekt en hun inbreng serieus gaat behandelen en daar verslagen van maakt? Dit ook om te 

voorkomen dat er lange bezwaarschriftenprocedures doorlopen moeten gaan worden.

3. Zowel de vijverpartij als een flink aantal bomen zijn vastgelegd in het Visiedocument Noordwestelijk Villagebied, waarin het perceel Heuvellaan 50 

als ‘waardevol’ (in termen van landschappelijk en tuin-architectonisch) is genoemd. Bent u het met ons eens dat deze vastgestelde kwaliteiten in 

een verkavelingsplan dienen te worden gerespecteerd en dat daar in het voorstel van Local geen of slechts ten dele rekening mee is gehouden?

4. Bent u bekend met de verkavelingsstudie van het landschapsarchitectenbureau Karres Brands met betrekking tot de vastgestelde beeldbepalende 

bomen die op het perceel moeten worden behouden en heeft de gemeente ook eigen onderzoek gedaan naar additionele beeldbepalende bomen 

die moeten worden behouden in het kader van het Beschermd Stadsgezicht?

Vragen aan het College (1/2)
7 Vraagstukken
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5. Bent u het met ons eens dat de verkavelingsopzet van Local niet past binnen de vastgestelde regels van het Beschermd Stadsgezicht, zoals o.a.: 

geen representatieve villa’s in het groen, geen rekening gehouden met natuurlijke hoogteverschillen, geen individualiteit van bebouwing, geen 

diversiteit qua bouwvolumes en dat herhaling binnen de compositie niet is vermeden en dat er te veel verhardingen zijn aangebracht?

6. Waarom houdt het college vast aan de eis dat 50% van de bebouwing uit kantoren moet bestaan, vooral nu naar aanleiding van de corona-crisis, 

en naar verwachting ook in de toekomst, meer thuisgewerkt gaat worden en de vraag naar kantoorruimte structureel steeds minder wordt? Bent 

u daarom bereid om het kantoorvolume in het verkavelingsvoorstel om te zetten naar een woonfunctie (betaalbare appartementen)?

7. De eigenaar van de Loogman garage is naar verluidt voornemens om op zijn perceel een bouwplan met appartementen te realiseren en denkt 

daar daarbij gebruik te kunnen maken van de wijzigingsbevoegdheid die in zijn betreffende bestemmingsplan is opgenomen.  Vanuit een goede 

ruimtelijke ordening is het zinvol om dit plan te betrekken bij de nieuwe verkavelingsopzet op Heuvellaan 50. Is de gemeente bereid om een rol te 

spelen in het betrekken van de Loogman garage in de herontwikkeling van Heuvellaan 50?

Vragen aan het College (2/2)
7 Vraagstukken
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Stichting Heuvelpark Tiana van Grinsven Sophie Keulemans

Godelindeweg 14 tianavangrinsven@gmail.com Stedenbouwkundig architect & projectontwikkelaar 

1217 HR Hilversum ✆ 06 53 91 45 66

contact@heuvelpark.com

www.heuvelpark.com Hans Huiskes Cees van der Goes

huiskesfamily@gmail.com Directeur Van der Goes Urban Solutions

✆ 06 53 38 96 57 Oprichter SUM Architecten

Fons Gennisse

Stedenbouwkundig adviseur

Contactgegevens
Stichting Heuvelpark

Adres Contactpersonen Adviseurs
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BIJLAGE 1

Feiten rondom vermeend Participatieproces 
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Verslag gesprek presentatie plan “Heuvelpark” (1/2)
Constructieve aanzet door Stichting
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Verslag gesprek presentatie plan “Heuvelpark” (2/2)
Constructieve aanzet door Stichting
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Verslag vervolggesprek n.a.v. presentatie plan “Heuvelpark”
Bestudering en doorrekening van gepresenteerde plan Heuvelpark heeft niet plaatsgevonden
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Email Local
Bevestiging dat Local niet wenst de Stichting te laten participeren over uitgangspunten verkavelingsplan
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Email wisseling met Local (1/3)
Druk vanuit Local om snelheid te maken – ondanks COVID-19 beperkingen
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Email wisseling met Local (2/3)
Druk vanuit Local om snelheid te maken – ondanks COVID-19 beperkingen
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Email wisseling met Local (3/3)
Druk vanuit Local om snelheid te maken – ondanks COVID-19 beperkingen
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BIJLAGE 2

Beeldbepalende bomen 
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Monumentale bomen – Heuvellaan 50
Toetsing met beeldbepalende bomenbestand

Bron: Verkavelingsstudie Heuvellaan 50 – Karres Brands, 12 februari 2019 
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BIJLAGE 3

Waaredevolle vijverpartij
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Vijverpartij – Heuvellaan 50
Landschappelijke en tuin-architectonische waarden
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BIJLAGE 4

”Het Heuvelpark” – alternatief plan voor de Heuvellaan 50

23



Diversiteit in bebouwingstypologie 

Samenvatting
§ 3 Kwadrantwoningen met elk 4 woningen 12
§ 2 woon-werkwoningen in een villa 2
§ 2 twee-onder-een-kap woningen 4 
§ 5 vrijstaande woningen 5 

totaal aantal wooneenheden 23

1.200 m2 kantoorruimte (dit kan getransformeerd worden naar naar 12 
appartementen 

Parkeernorm: 2 pp per woning (totaal 70)

‘Het Heuvelpark’ 
Alternatieve Plan gepresenteerd aan Local op 8 mei 2020
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Toelichting 

§ Pand (garage Loogman) staat te huur/te koop

§ Unieke mogelijkheid om pand/perceel bij herontwikkeling te 

betrekken

§ Nieuwe en kwalitatief goede bebouwing kan herontwikkeling 

terrein versterken en aanvullen

§ Mogelijkheden voor combinatie wonen en werken (werken op 

b.g.g. en wonen op verdieping) of een mogelijke kwadrantvariant

§ Bestaande onder kelderde ruimte kan gebruikt worden voor 

parkeerkelder voor nieuwe kantoor- en woonfunctie

§ Extra ontwikkelcapaciteit geeft meer mogelijkheden voor terrein

– Meer wonen op binnenterrein van Heuvellaan te realiseren met hogere 
grondopbrengsten

– Ruimere situering van woningen op binnenterrein met minder woningen

– Lagere ontwikkelkosten door combinatie van plannen

§ In geschetste ensemble van twee (ondergronds verbonden) 

bouwvolumes kunnen 22 appartementen en 900 m2 kantoor 
gesitueerd worden

§ Combinatie van garages functioneren voor uitgebreide functie

§ Verkeers-aantrekkende functies aan Jacobus Pennweg komt ten 

goede aan Heuvellaan locaties

‘Het Heuvelpark-Plus’
Verkavelingsoptie inclusief vml. Loogman garage
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BIJLAGE 5

Stedenbouwkundige- en architectonische uitgangspunten gemeente Hilversum
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Vastgesteld beleid

Het plan zal moeten voldoen aan de uitgangspunten en criteria die vastgesteld zijn in het bestemmingsplan Noordwestelijk Villagebied (art.10) Beschermd Stadsgezicht NW 

Villagebied.  Voor het plangebied Heuvellaan 50 zijn de belangrijkste uitgangspunten:

Stedenbouwkundig: 

§ Een individuele benadering van kavels en gebouwen met verschillende architectuurstijlen

§ Behouden, herstellen en versterken van landschappelijke karakteristieken en cultuurhistorische landschapselementen (groen, bomen, vijver, natuurlijke hoogteverschillen)

§ Inpassing van bebouwing in het stedenbouwkundige karakter van de omgeving

Architectuur: 

§ In het Noordwestelijk Villagebied is de architectonische uitwerking zorgvuldig en gedetailleerd in relatie tot kavel en omgeving

Oriëntatie en plaatsing: 

§ Nieuwe bebouwing (villa’s) heeft een meerzijdige oriëntatie, waarbij de gevel naar de weg het belangrijkst is

Bebouwingsmassa: 

§ De ruime verhouding tussen bebouwde en onbebouwde ruimte is kenmerkend voor het Noordwestelijk Villagebied

Uitgangspunten Verkavelingsplan (1/3)
Stedenbouwkundig en architectonisch
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De cultuurhistorische waarden, gevormd door het karakteristieke beeld met een samenhangende, rijke en hoogwaardige bebouwde en onbebouwde ruimte moet worden 

gehandhaafd.  Daarbij zijn de genoemde verhouding tussen pand en kavel, de uitstraling van de afzonderlijke villa’s op de openbare ruimte en de individualiteit van de 

afzonderlijke panden essentieel. 

Nieuwbouw van woningen: 

§ Bij nieuwbouw, binnen het beschermd stadsgezicht, dient aangesloten te worden op de omschreven stedenbouwkundige en architectuurkenmerken van het betreffende deelgebied van 

het beschermde stadsgezicht van het Noordwestelijk Villagebied. 

§ Uitgangspunt voor de bebouwing zijn representatieve villa’s in het groen. 

§ Individualiteit van gebouwen en een diversiteit in stijlen zijn kenmerkend voor het Noordwestelijk Villagebied. 

§ De individualiteit zit in de opbouw van de massa en de architectonische uitwerking van de villa’s. 

§ Villa’s hebben representatieve gevels gericht op de openbare ruimte, de straat.

§ Villa’s zijn individueel, ook als ze deel uitmaken van een waardevol ensemble (geen herhaling van identieke gebouwen)

§ Herhaling binnen de compositie moet zoveel als mogelijk worden vermeden

Uitgangspunten Verkavelingsplan (2/3)
Stedenbouwkundig en architectonisch
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Uitgangspunten voor de verkaveling van het terrein aan de Heuvellaan 50 (Gebaseerd op het beleid voor het beschermd stadsgezicht):

§ Langs de Heuvellaan komt vrijstaande villa-achtige bebouwing omgeven door veel groen (tuinen)

§ Dit zijn drie à vier (woon- of kantoor) villa’s in twee (hoge) bouwlagen met hoge kappen (verplicht) en met forse afmetingen, zoals  historisch gezien ook in dit gebied aanwezig was

§ Afmetingen van de villa’s zijn ten minste 16 x 16 meter (255 m2 grondoppervlak), een minimale goothoogte van 7 meter en een minimale nokhoogte van 12 meter

§ Op het binnenterrein komen kleinere villa’s (ca. 12 x 12 m), verstrooid liggend in een glooiend, parkachtig gebied met bomen, gazons, bosschages en de vijver

§ De grotere en de kleinere villa’s worden vrij in de ruimte gesitueerd, dus niet in een strakke rooilijn

§ Elke villa (groot of klein) heeft een eigen identiteit (vorm, kleur, materiaal), dus geen eenvormigheid of repetitie

§ In de representatieve villa’s langs de Heuvellaan komen appartementen en deels ook kantoren

§ De kleinere villa’s op het binnenterrein zijn veelal grondgebonden woningen met ruime tuinen en ruime onderlinge afstanden

§ Het parkeren komt zoveel mogelijk onder de bebouwing langs de Heuvellaan of in een ondergrondse parkeergarage op het binnenterrein (ook voor een gezamenlijke fietsenstalling), 

door gebruik te maken van het natuurlijk hoogteverschil in het terrein 

§ Bezoekers parkeren langs de weg

§ Het plan moet voldoen aan de parkeernormen, maar door de mix van kantoren en woningen kan door dubbeltelling het aantal parkeerplaatsen lager zijn dan de absolute normen

§ Op het binnenterrein komen, indien nodig, kleine ‘parkeerkoffers’, gesitueerd in het glooiende landschap. Dit kan ook een plek zijn voor deelauto’s, waardoor het aantal 

noodzakelijke parkeerplaatsen kan verminderen. Er komen hier geen parkeerplaatsen direct naast de woningen (tuinen blijven groen)

§ Het binnenterrein wordt ingericht als verblijfsgebied met speelplekken, waarbij de toegangsweg wordt uitgevoerd als pad en erf

§ Op het binnenterrein komt zo weinig mogelijk verharding

§ Bestaande (grote en beeldbepalende) bomen blijven gehandhaafd

§ De erfscheidingen van vrijstaande bebouwing bestaan uit groene hagen en niet uit (hoge) muren of schuttingen. Bergingen zijn overwegend aan de woning aan gebouwd en staan 

niet vrijstaand op de erfgrenzen

Uitgangspunten Verkavelingsplan (3/3)
Stedenbouwkundig en architectonisch
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