
1

Bewonerspresentatie ‘de Burgt’ – fase 1A

Project De Burgt, fase 1a, Boekel

Sfeerbeeld bestemmingsplan
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Introductie en voorstelronde: 

Project De Burgt, fase 1a, Boekel

• Projectleider gemeente -> Jessica Swambar

• Projectleider Iv-Infra -> Wim van den Oord

• Ontwerper Iv-Infra -> Thomas Couvée
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Inhoud presentatie:

Project De Burgt, fase 1a, Boekel

1) De (project-)website van de gemeente;

2) Het inrichtingsontwerp van fase 1a;

3) Landschappelijke invulling fase 1;

4) Bouwrijp maken met planning;

5) Hoe gaan we om met het regenwater (flyer);

6) Bouwen inclusief groen;

7) Regels tijdens de bouw;

8) Fasering en route van bouwverkeer;

9) Doorkijk en planning Woonrijpfase (eindsituatie); 

10)Vragen?
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Proj ect website gemeente:

https://www.boekel.nl/projecten/de-

burgt/de-burgt-bijzonder-dichtbij

Projectwebsite gemeente:

Hier is o.a. te vinden:

- Presentatiemateriaal;

- Documenten zoals ontwerpen;

- Nieuwsbrieven;

- Visie van de gemeente;

- Mogelijkheid tot vragen stellen.
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Het ontwerp (fase 1A) - totaal
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Het ontwerp (deel 1):

Toelichting:

- Materialisatie;

- Indeling profiel;

- Behoud van bomen;

- Nieuw groenplan.
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Het ontwerp (deel 2):

Toelichting:

- Materialisatie;

- Indeling profiel;

- Behoud van bomen;

- Nieuw groenplan.
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Indeling rijbaan t.p.v. kavel  34/ 35

Indeling rijbaan t.p.v. kavel  7 t/m 12

Het ontwerp op straatniveau:
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Het ontwerp op straatniveau:

Indeling tussen kavels  40 t/m 46 en 47 t/m 52

Indeling rijbaan t.p.v. kavel  19 t/m 23
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Landschappelijke invulling fase 1a:
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Bouwrijp maken:

- Wat betekent het?

- Wanneer?
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Klimaatbewuste gemeente:

Waterberging op eigen terrein

- Visie gemeente?

- Wat betekent dit?

- Hoe realiseert u het?

Groene inrichting tuin/ perceel

- Minder warm in de zomer;

- Ook onderhoudsarm;

- Budget vriendelijk;

- Geen natte voeten.
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“Groen Bouwen”

- Waarom?

- Hoe kan je het doen?

Meer informatie en aanmelding via: 

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-boekel-

bouwt-natuur-inclusief-159626552315

Natuur inclusief bouwen:
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Tijdens de bouw:

Aandachtspunten tijdens de bouw:

- Opslag van materialen op eigen terrein;

- Voorkomen vervuiling van riool.
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Fasering & route bouwverkeer:

- Fasering & route bouwverkeer;

- Globale planning ‘de Burgt’ fase 1a 
(streefdata, onder voorbehoud van 
grondverwerving/ ontvangst ontheffing):

Fase 1 (oostelijk deel):
onder voorbehoud van ontvangst ontheffing

Begin september 2021 start BRM
Op zijn vroegst medio februari 2022 kavels bouwrijp 
(incl. k&l-aansluiting)

Fase 2 (westelijk deel)
onder voorbehoud van grondverwerving en ontheffing

Begin januari 2022 start BRM
Op zijn vroegst eind maart 2022 kavels bouwrijp 
(incl. k&l-aansluiting)
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Woonrijpfase (eindsituatie):

- Ontwerp fase 1a

- WRM, verwachte planning 2024

Project De Burgt, fase 1a, Boekel
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Tot slot

- Zijn er nog vragen?

- Overige vragen kunt u stellen via de website gemeente.

https://www.boekel.nl/projecten/de-burgt/de-burgt-bijzonder-dichtbij

Project De Burgt, fase 1a, Boekel


