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Belangrijke momenten voor inwoners Piershil

1. Inloopavond 11 april: inventariseren wensen/ideeën inwo-
ners.

2. Informatiebijeenkomst: betrekken inwoners bij concrete  
invulling gebied.

3. Inspraakavond: het voorontwerpbestemmingsplan ligt ter 
inzage; er wordt een inspraakavond georganiseerd en voor 
een ieder de mogelijkheid gegeven tot het indienen van   
inspraakreacties. 

4. De mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen op het 
ontwerpbestemmingsplan; het ontwerpbestemmingsplan 
ligt dan ter inzage.

5. De vaststelling van het bestemmingsplan staat gepland   
half 2012.

6. Een eerste oplevering woningbouw staat gepland half 2014.
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Programma

Model 1 Model 2

Uitgangspunten

37 m

30 m

grondgebonden
woningen

grondgebonden
woningen

appartementen

appartementen

1e concept programma (o.b.v. woonbehoefteonderzoek):

- 7 huurwoningen voor 55+/levensloopbestendig 

- 22 koopwoningen voor 55+/levensloopbestendig 

- 14 huurappartementen met accent op 55+/levensloopbestendig 

- 9 koopappartementen 

(woningen/appartementen in alle prijscategorieën)

Voorlopige uitgangspunten:

- Dorpse dichtheid van 15 woningen per hectare met een beperkte 
bouwhoogte van maximaal 12 meter;

- De oostelijke en zuidelijke randen worden als ‘rafels’ naar het land-
schap vormgegeven. De zuidelijke rand  (langs het Buitenom) wordt 
duurzaam en zorgvuldig vormgegeven t.b.v.  extra waterberging met 
natuurvriendelijke oevers. De oostelijke rand wordt met een buffer 
(groen, dijkje, etc.) van de begraafplaats afgeschermd; 

- De woningen/woningblokken zijn gesitueerd rondom een centrale 
groene binnenruimte;

- Tegenover woningen/woonblokken langs het Klaasgat een hiermee 
samenhangend bouwblok (appartementen of rijenwoningen);

- De nieuwe woonbuurt wordt ontsloten via een lus op de Oud Pier-
schilseweg, een voet/fietsverbinding op de Reigerstraat (over het 
Klaasgat) en eventueel een calamiteitenontsluiting op het Buitenom;

- Duurzaamheid als uitgangspunt en stimulans voor bijzondere archi-
tectuur en  inrichting van de percelen en de openbare ruimte. 

- (Speel)plekken voor alle leeftijdsgroepen;

- Ieder woning/appartementengebouw ligt aan een kwalitatieve open-
bare ruimte;

- Woningen en appartementengebouwen binnen één architectonische 
‘familie’ met dorpse uitstraling, traditionele stijlkenmerken en met de 
woning mee-ontworpen erfafscheidingen. 
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