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In le id ingIn le id ingIn le id ingIn le id ing     

Eind 2008 heeft nauw overleg plaatsgevonden tussen stedenbouwkundige Frank 
Zuylen van de gemeente Gemert-Bakel en Bas van Schijndel van E3VS in opdracht 
van familie Van Schijndel. Deze overlegmomenten hebben geresulteerd in een 
stedenbouwkundig plan op het terrein Van Schijndel van vijf te ontwikkelen 
woningen. De uitgangspunten die ten grondslag liggen aan dit plan zijn kort en 
bondig in deze rapportage uiteengezet. 
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Afb. 1. zicht in straatje 

 

AlgemeenAlgemeenAlgemeenAlgemeen     

In de onderstaande paragrafen wordt regelmatig verwezen naar een tekening. Zie 
bijlage I voor de Situatietekening van het stedenbouwkundig plan. 

Woning W1 en W2Woning W1 en W2Woning W1 en W2Woning W1 en W2     

Ten behoeve van een evenredige verdeling van perceels- en tuinoppervlakten van 
de woningen W1 en W2, zijn de plattegronden van de twee woningen in bajonetvorm 
geprojecteerd. 
 
De brede hoofdmassa´s van woningen W1 en W2 tezamen met de woningen op het 
linker naastgelegen perceel vormen een duidelijke frontale begrenzing van de 
noordwand van het plein. De hoofdmassa bestaat uit twee bouwlagen met een kap. 
Een inpandige stallingsplaats voor de auto versterkt het principe van een 
aaneengesloten bouwmassa. Voor de woningen W1 en W2 wordt voorzien in één 
parkeerplaats per woning. 
 
De ingang van woning W2 bevindt zich aan de zijde van het nieuwe straatje op het 
terrein Van Schijndel. Deze plaatsing in de heeft tot doel een hogere beeldkwaliteit te 
realiseren voor deze ´zijgevel´. Dit representatief aanzicht van de woning geeft meer 
betekenis aan het straatje en zorgt voor een goede inleiding naar de overige 
woningen in het plan. 
 

Woningen W3,  W4,  en  W5Woningen W3,  W4,  en  W5Woningen W3,  W4,  en  W5Woningen W3,  W4,  en  W5     

Voor een goed zicht in het straatje en op de 
woningen staan de woningen W3, W4 en W5 iets 
gedraaid ten opzichte van de weg, zie afb. 1. 
De hoofdmassa bestaat uit één bouwlaag met 
kap. Deze vormgeving past goed bij het 
kleinschalige karakter van het straatje.  
 
De niet overdekte parkeerplaatsen van deze 
woningen zijn gelegen in het middengebied. Hier 
is voldoende ruimte om de auto in- en uit te 
kunnen parkeren. Voor de woningen W3, W4 en 
W5 wordt voorzien in één parkeerplaats per 
woning. 
 
Met het toevoegen van bijbouwen is het mogelijk om huisvesting te realiseren voor 
verschillende doelgroepen. 

Woning 59bWoning 59bWoning 59bWoning 59b     

Noordelijk van de reeds besproken woningen staat een grondgebonden woning. In 
de nieuwe situatie krijgt deze woning een ontsluiting aan het nieuwe straatje. 
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Bi j lage IB i j lage IB i j lage IB i j lage I  S i tuat ie teken ing S i tuat ie teken ing S i tuat ie teken ing S i tuat ie teken ing     




