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 Waarom dit Webinar en hoe werkt het?

 Waarom planvorming 4e en 5e fase?

 Uitleg stedenbouwkundig plan

 Hoe nu verder?

 Waar kunt u terecht met reacties?

Wat komt er aan bod:



 Corona maatregelen

 Het webinar duurt ongeveer 50 minuten.

 Inhoudelijke vragen kunt u stellen in de chat.

 Wij hebben ook een aantal vragen aan u. De vragen worden gesteld middels een poll.

 Het webinar wordt opgenomen zodat u later kunt terugkijken.

Waarom en hoe werkt het Webinar?



Waarom planvorming 4e en 5e fase?



 Versterken van de Molensteeg, fijnmazige 
verkeer

 ‘gezonde’ mix van woontypologieën

 Groen hart/speelplek

 Zoveel mogelijk alzijdige oriëntatie, geen 
achterkanten

 Geen directe verbinding tussen de Gaffel 
en de Hoekakker

Resultaten 28 maart 2018



Uitwerking fase 4



Fase 4 en 5

Huidige situatie



Fase 4 en 5

Huidige situatie



Fase 4 en 5

Uitgangspunten:

 Goede verbindingen

 Groen hart/speelplek

 Geen achterkanten



Fase 4 en 5

Uitgangspunten:

 Goede verbindingen

 Groen hart/speelplek

 Geen achterkanten



Fase 4 en 5

Planopzet



Fase 4 en 5

Mogelijke uitwerking



 Opstellen uitwerkingsplan en exploitatieplan

o 3e kwartaal 2020 – 4e kwartaal 2020

 Uitwerkingsplan in procedure

o 4e kwartaal 2020 – 2e kwartaal 2021

 Bouwrijp maken 

o 2e kwartaal 2021 – 3e kwartaal 2021

 Start gronduitgifte

o 3e / 4e kwartaal 2021

Hoe nu verder?



 Als u zich heeft aangemeld ontvangt u een link om het webinar terug te kijken. Het webinar is 
t/m 10 juli terug te kijken.

 Uiterlijk t/m 10 juli eventuele schriftelijke reactie aan

g.vandenbraak@s-hertogenbosch.nl

De komende weken:
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Einde
Bedankt voor uw aandacht


