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1. Inleiding
Tijdens de vergadering van de commissie Ruimte op 11 januari 2011 is de insteek van
het stedenbouwkundig ontwerp en het beeldkwaliteitplan voor het uitbreidingsplan ten
behoeve van de kern Heusden gepresenteerd.
In deze vergadering kwam naar voren dat de bewoners van Heusden een rol moeten
kunnen hebben bij het opstellen van het beeldkwaliteitplan voor de uitbreidingslocatie.
Deze wens houdt verband met de voorgelegde insteek: enerzijds is het uitgangspunt
vrijheid en anderzijds het stellen van grenzen. Deze zijn wenselijk om te voorkomen dat
een variëteit ontstaat, die ten koste gaat van de kwalitatieve uitstraling van het plan en
dus de marktwaarde van de nieuwe wijk.
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Om de bewoners van Heusden naar hun wensen te kunnen vragen is een
“dialoogbijeenkomst” georganiseerd. Alle bewoners van Heusden hebben hiervoor een
uitnodiging ontvangen met daarin de vraag “Wat vindt u mooi? Vertel het ons”. Verder is
deze uitnodiging tweemaal gepubliceerd in het weekblad “Peelbelang”.

2. Bijeenkomst
Veertig geïnteresseerden uit Heusden hebben de bijeenkomst in zaal Unitas bijgewoond.
Het betrof o.a. omwonenden van het plangebied, jongeren/starters en leden van de
dorpsraad.
Wethouders Martens heeft de bijeenkomst geopend en het doel toegelicht.
Mevrouw S. Smeets, onafhankelijk architect en bekend met Heusden als architect van de
BMV, heeft een presentatie gegeven, waarin zij de aanwezigen stapsgewijs uit heeft
gelegd wat het doel is van een beeldkwaliteitplan. Daarna heeft ze uiteen gezet welke
typen woningen en voor welke doelgroepen op de uitbreidingslocatie wordt gebouwd.
Vervolgens zijn de volgende drie architectuursferen gepresenteerd:
Historisch wordt onderverdeeld in:
• Parkachtige sfeer, hout/ baksteen/ hellende daken;
• Landschappelijke sfeer, stucwerk/ hout/ platte daken;
• Scandinavische (Zeeuwse) sfeer, baksteen/ hout/ hellende daken;
Hedendaags wordt onderverdeelt in:
• Stedelijke sfeer, baksteen/ aluminium/ platte/ hellende daken;
• Stedelijke sfeer, baksteen/ staal;
Lokaal wordt onderverdeelt in:
• Landelijke sfeer, staal/ glas/ groen;
• Landschappelijke sfeer, baksteen/ rieten daken/ groen;
• Landschappelijke sfeer, hedendaagse boerderij;
Vervolgens kregen de aanwezigen een enquête. Hierin waren in de vorm van een
moodboard met foto’s de vijf sferen: landhuisstijl, hedendaags, glas en staal, (moderne)
boerderij en eenheid weergegeven. Iedereen kon individueel door groene en rode
stickers te plakken aangeven welke sfeer het meest aansprak en welke niet.
Tenslotte werden er 5 vragen voorgelegd:
1. welke variant is uw favoriet?
2. welke variant is uw minst-favoriet?
3. welke wijze van parkeren heeft uw voorkeur?
4. moeten de woningen in bouwstijl gelijk zijn of variëren?
variëren
1
2
3
4
5
6
7
8
9

gelijk
10

5. heeft u nog een algemene opmerking over deze bijeenkomst?
Geconcludeerd werd na een korte check van de enquêteformulieren dat variant 4
“landelijke sfeer” favoriet was met variant 1 “parkachtige sfeer” als goede 2de. Variant 3
“moderne uitstraling” was het minst favoriet.
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De avond is door wethouder Martens afgesloten rond 21:30u.

3. Resultaten
In dit hoofdstuk worden eerst de resultaten van de vragen uiteengezet. Daarna wordt
ingegaan op opvallende zaken zoals de keuze voor een sfeer maar enkele voorbeelden
van deze sfeer worden juist niet mooi gevonden.

3 . 1

V r a g e n

1. welke variant is uw favoriet?
Variant
Aantal

1
13

2
2

3
3

4
24

5
4

Totaal aantal stemmen bedraagt 46, sommige aanwezige hebben meerdere varianten als
favoriet aangemerkt. Duidelijk is dat variant 4 “landelijke sfeer” het meest tot de
verbeelding spreekt.

2. welke variant is uw minst-favoriet?
Variant
Aantal

1
5

2
18

3
21

4
1

5
11

Totaal aantal stemmen bedraagt 56, sommige aanwezige hebben meerdere varianten als
minst-favoriet aangemerkt. Duidelijk is dat variant 2 “stedelijke sfeer” en variant 3
“moderne uitstraling” het minst tot de verbeelding spreekt.

3. welke wijze van parkeren heeft uw voorkeur? eigen terrein of openbaar gebied
Ongeveer 90% van de aanwezige vindt dat door de bewoners op eigen terrein geparkeerd
dient te worden. Wel moet het plan voorzien in voldoende parkeergelegenheid voor
bezoekers.
Uit de algemene opmerkingen blijkt dat men op eigen terrein wil parkeren maar als dat niet
mogelijk is, zoals bij rijwoningen, dan dient in het openbaar gebied te worden geparkeerd.

4. moeten de woningen in bouwstijl gelijk zijn of variëren?
varieren
1
2
6
4

3
6

4
4

5
9

6
6

7
3

8
2

9

gelijk
10

In totaal zijn bij de vraag 40 stemmen uitgebracht. Acht personen uit de categorie 1-2-3-4
hebben aangegeven dat er gevarieerd mag worden als dat maar wel binnen 1 stijl gebeurd.
Bij de algemene opmerkingen wordt aangegeven dat er gevarieerd kan worden door
bijvoorbeeld traditioneel en modern te combineren.

5. heeft u nog een algemene opmerking over deze bijeenkomst?
Er wordt aandacht gevraagd voor de duurzaamheid van de wijk, gebruik van bijv.
zonnecollectoren (drie personen). Daarnaast is er opgemerkt dat er niet te hoge
bebouwing grenzend aan de bestaande woningen moet komen.
Verder verwacht men veel groen in de nieuwe wijk, zowel openbaar als in de vorm van
groene erfafscheidingen.

V a r i a n t

1

overwegend positief

overwegend negatief

Voorbeelden zonder icoon werden zowel positief als negatief beoordeeld.
Opvallend is dat de originele parkwoningen door de aanwezigen als niet passend worden
ervaren. De “strakke” woningen met de witte gevels worden wel als passend ervaren.
Hetzelfde geldt voor de “moderne” parkachtige stijl.

V a r i a n t

2

overwegend positief

overwegend negatief

Voorbeelden zonder icoon werden zowel positief als negatief beoordeeld.
Van deze “baksteen” architectuur worden alleen de rijwoningen in de rechterbovenhoek
als passend ervaren.

V a r i a n t

3

overwegend positief

overwegend negatief

Voorbeelden zonder icoon werden zowel positief als negatief beoordeeld.
Het grijs bedekt voorbeeld is door niemand beoordeeld
Ondanks dat deze variant het minst favoriet is, hebben de aanwezigen wel een mening
over deze architectuur. De voorbeelden van 1 laag plat afgedekt wordt door vele als
passend ervaren.

V a r i a n t

4

overwegend positief

overwegend negatief

Voorbeelden zonder icoon werden zowel positief als negatief beoordeeld.
De moderne woningen met afwijkende materialen worden als niet passend ervaren.
Zowel de traditionele als de moderne boerderij wordt als passend ervaren.

V a r i a n t

5

overwegend positief

overwegend negatief

Voorbeelden zonder icoon werden zowel positief als negatief beoordeeld.
Hier geldt hetzelfde als voor variant 3, slechts voor een enkeling is deze sfeer favoriet,
maar toch vonden de aanwezigen een gestucte woning met twee lagen met een hellend
dak passend.
Ook het straatbeeld parkeren, bomen en een voortuin vindt men passend.

3 . 2

M o o i

e n

l e l i j k ?

Over smaak valt te twisten, daarom is het opvallend dat de deelnemers kiezen voor een
variant en vervolgens meer dan de helft van de voorbeelden als lelijk (niet passend)
ervaart en juist een voorbeeld van de minst favoriete variant mooi vinden.
Hieronder is een selectie gemaakt van de favorieten voorbeelden.

Conclusie
P a r k e r e n
De deelnemers zijn van mening dat op eigen terrein geparkeerd moet worden indien dat
mogelijk is. Voor bezoekers moet ook voldoende parkeergelegenheid aanwezig zijn.

B e e l d k w a l i t e i t
Een landelijke sfeer welke gecreëerd wordt met traditionele en moderne woningen, dat is
wat de deelnemers nastreven voor de uitbreidingslocatie.

G r o e n
Er wordt aandacht gevraagd voor groen in de wijk, zoals groene erfafscheidingen en
bomen.

Aanbevelingen
Dit was de eerste keer dat de gemeente Asten een dialoogbijeenkomst heeft
georganiseerd om de bewoners te vragen naar hun mening over de toekomstige sfeer en
beeldkwaliteit van een nieuwbouwwijk. Veel aanwezigen waren tevreden over de wijze
waarop de bijeenkomst was opgezet.
Helaas moet geconcludeerd worden dat weinig potentiële kopers of huurders aanwezig
waren. Dit ondanks het feit dat op ieder adres in de kern Heusden een uitnodiging is
bezorgd en de bijeenkomst ook is aangekondigd in het weekblad “Peelbelang”.
Wellicht is het voor volgende projecten zinvol om alle mensen aan te schrijven, die op de
wachtlijst staan voor bouwkavels en projectbouw in de kern Heusden.

