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AMBITIE & PLANVORMING

AMBITIE

Dorpsplein. Daarnaast wordt de privacy van de bewoners van de

kleinschalige karakter in stand.

ding zorgt ervoor dat de Jumbo en de winkeliers in de Dorpsstraat

Als lokale ontwikkelaar en bouwer hebben wij de ambitie om in

aangrenzende woningen aan de Raadhuisstraat geborgd, doordat

In totaal zullen er acht grondgebonden woningen gerealiseerd

elkaar versterken. Hierdoor zal de consument niet alleen naar de

ons ‘eigen dorp’ een passende bijdrage te leveren aan een nieuw,

er geen appartementen direct grenzend aan achtertuinen zullen

worden, waaronder 4 sociale huurwoningen. In combinatie met

Jumbo gaan voor boodschappen, maar gaan ze waarschijnlijk ook

duurzaam en toekomstbestendig centrum van Geffen. Hierbij ligt

worden gerealiseerd. De stadswoningen sluiten qua architectuur

de koopwoningen ontstaat een hele vriendelijke doorgang tussen

nog even langs de slager of het Kruidvat. Bijkomend voordeel is dat

onze focus op het creëren van een vriendelijke woonomgeving,

aan bij het appartementengebouw dat als blikvanger op het plein

de Raadhuissstraat en het nieuwe Dorpsplein. De beperkte hoogte

de Raadhuisstraat qua verkeer sterk ontlast wordt ten opzichte van

grenzend aan een levendig Dorpsplein.

prominent doch passend aanwezig is.

van de huurwoningen (2 lagen) en de afgeschuinde kap van het

de voorkeursvariant van de gemeente. Daarnaast worden er - ten

appartementencomplex en de koopwoningen versterken het

opzichte van het huidige voorkeursscenario - circa 12 extra bezoe

Om onze ideeën optimaal tot uiting te kunnen laten komen, is er
bewust gekozen voor sloop van het voormalige gemeentehuis.

HET RAADHUYS

‘vriendelijke’ karakter van de doorgang.

kersparkeerplaatsen toegevoegd aan de rand van het plein. Deze

Hierdoor zetten we extra in op het thema circulariteit en duur

Door de ligging, de geschiedenis en de kwinkslag naar het oude

Naast de invulling van de deelgebieden A en B hebben wij ook

worden gerealiseerd tegenover de Jumbo en de nieuw te vestigen

zaamheid. Deze visie vertaalt zich onder meer in het gekozen

Raadhuis hebben wij ons plan omgedoopt tot ‘Het Raadhuys’. Hier

gekeken naar een andere, en in onze ogen efficiëntere, invulling

commerciële ruimte, wat de bereikbaarheid van beide formules

energieconcept dat uitgaat van aardwarmtepompen in combinatie

onder beschrijven wij onze plannen voor het Raadhuys:

van het Dorpsplein. In dit alternatieve ontwerp blijft de verbinding

versterkt.

met warmte terugwinnende voorzieningen en extra isolatie van

Om tot een duurzaam en toekomstbestendig plan te komen dat

tussen de Dorpsstraat en de Raadhuisstraat bestaan. Deze verbin

het gebouw. Verder zullen we mitigerende maatregelen treffen,

qua maat en schaal past in het centrum van Geffen hebben wij be

waardoor natuur inclusief bouwen bevorderd wordt.

wust gekozen om het voormalige gemeentehuis geheel te slopen.

Om de levendigheid van het plein te vergroten willen we de

Hierdoor is het mogelijk om een (kleinschalig) karakteristiek plan te

commerciële ruimte bij voorkeur invullen met een versonderne

realiseren dat past op het huidige plein en aansluit bij de bestaan

mer, die de ambitie heeft om zowel binnen als op het terras een

de bebouwing aan de Raadhuisstraat.

“lunchroom” concept uit te rollen. Bezoekers van het centrum

ARCHITECTUUR
Met ons ontwerp sluiten wij op een natuurlijke, passende

De grondgebonden woningen zomen samen met

kunnen hier een kopje koffie drinken en een lekker gebakje of een

Deelgebied A

wijze aan op de dorpse schaal van Geffen. Het appartementen

de bestaande bebouwing het Dorpsplein af. In schaal

broodje eten. Dit zal het gebruik, de uitstraling en de levendigheid

Gebouw A bestaat uit een commerciële ruimte van 165 m² BVO

gebouw is alzijdig georiënteerd. Dit betekent dat het gebouw

en parcellering sluit het aan op de bestaande pleinwanden.

van het plein versterken.

waarin zich een commerciële vershoek kan vestigen, zodat aan

geen achterkant heeft en dat alle gevels een representatieve

De architectuur is zorgvuldig en ingetogen te noemen.

Om tot een breed gedragen plan van én voor de inwoners van

het Dorpsplein een terras kan worden gerealiseerd. Hierdoor

uitstraling hebben. Daarnaast kent het gebouw een sterk

Geffen te komen, hebben wij gedurende het prijsvraagproces

wordt de uitstraling en levendigheid van het Dorpsplein aanzienlijk

symmetrische opzet. Hiermee wordt recht gedaan aan de

De stadswoningen zijn enerzijds in samenhang met het

onze ideeën gedeeld met de direct omwonenden – uiteraard met

verhoogd. Daarnaast versterkt deze functie de Jumbo en daarmee

centrale en markante positie op het Dorpsplein. Ook wordt er

appartementengebouw ontworpen, anderzijds is er gezocht

inachtneming van de huidige corona-maatregelen. De relevante

de aantrekkingskracht van Geffen als boodschappencentrum.

zo een subtiele verwijzing gemaakt naar het voormalige

naar verschillen om de benodigde variatie te bereiken die

feedback hebben wij meegenomen in de verdere totstandkoming

Het gebouw bestaat verder uit 8 appartementen, waarvan één

historische gemeentehuis van Geffen. De symmetrische

kenmerkend is voor een dorp als Geffen. De stadswoningen

van ons planvoorstel. Daarnaast hebben we meerdere gesprekken

op de begane grond, vier op de 1e verdieping en drie op de 2e

hoofdvorm in twee bouwlagen en een kaplaag is klassiek te

liggen met een zogenaamde Delftse stoep direct aan het plein.

gevoerd met de franchisenemer van de Jumbo. Dit leert ons dat

verdieping. De entree en de bergingen zijn op de begane grond

noemen. Dit geeft rust en herkenbaarheid op het plein. Echter

Met zitbankjes en gevelgroen wordt er een vriendelijk beeld

een alternatieve inrichting van het plein, waarin de Raadhuisstraat

gesitueerd. Het parkeren wordt opgelost achter de grondgebonden

in het gevelontwerp, de materialisering en detaillering hebben

gecreëerd. Ook hier speelt een eigentijds gevelontwerp een

en de Dorpsstraat met elkaar verbonden blijven, een verbetering

woningen in deelgebied B en deels in het openbaar gebied, zoals

we voor een eigentijdse invalshoek gekozen. Zo zijn de

rol. Dit komt o.a. tot uiting in de hekwerken, baksteendetails

voor het vestigingsklimaat voor bestaande ondernemers in het

nader omschreven in de paragraaf ‘parkeren’.

belangrijke entrees van het gebouw voorzien van kloeke

en de door de goot stekende zinken dakkapellen. De verticale

omkaderingen en wordt er gespeeld met siermetselwerk. De

gevelpenanten versterken de gewenste parcellering. Daarnaast

centrum kan zijn. Daarnaast beperkt dit het aantal verkeersbewe
gingen door de Raadhuisstraat. Voldoende parkeergelegenheid

Deelgebied B

hekwerken van de balkons zijn speciaal ontworpen en bestaan

zijn de parkeerkoffer en erfscheiding met de Raadhuissttraat

op het plein draagt hier verder aan bij. Bovenstaande omschre

Voor deelgebied B is bewust niet gekozen voor een appartemen

uit geknikte spijlen. Dit geeft een verzorgd en speels beeld. Het

zorgvuldig mee ontworpen. De pleinwand wordt hersteld en

ven ambitie hebben wij vertaald naar een ontwerp dat invulling

tencomplex, maar voor grondgebonden woningen. Hierdoor zal

appartementengebouw is voorzien van prominente uitkragen

centraal op het plein wordt een prominente en voorname villa

biedt aan acht luxe appartementen met één commerciële plint

de inkijk in de tuinen van de woningen aan de Raadshuisstraat

de goten. De dakkapellen zijn op een ingetogen wijze in zink

voorgesteld met een subtiele verwijzing naar het voormalige

op straatniveau, plus een achttal ‘stads’woningen. Zo ontstaat er

beperkt blijven en blijft de privacy van de bewoners van de

uitgevoerd. Al met al is er sprake van een symmetrisch,

historische gemeentehuis van Geffen.

een vriendelijk ogende doorgang tussen de Raadhuisstraat en het

Raadhuisstraat geborgd. Verder blijft hierdoor het geambieerde,

voornaam gebouw met een eigentijdse uitstraling.
1

PLAN VAN AANPAK

Het voormalige gemeentehuis staat al jaren leeg. De wens van de

Naast het inspraakproces met de bewoners hebben wij ook inten

PLANNING

PROGRAMMA

gemeente Oss is dan ook om hier zo snel mogelijk verandering

sief contact gehad met de Jumbo over de inrichting van het Dorps

Door te kiezen voor een uitgebreid inspraakproces verwachten

De toelichting van het programma kunt u vinden op pagina 1.

in te brengen. In ons plan van aanpak lichten wij toe hoe wij het

plein en de nieuwbouw op het plein. De Jumbo kan zich namelijk

wij het aantal zienswijzen cq bezwaren in samenspraak met de

centrum van Geffen een nieuwe impuls willen geven en op een

niet vinden in het huidige voorkeursscenario voor de inrichting van

gemeente te kunnen beperken. Wij verwachten dan ook tijdens de

snelle en verantwoorde wijze kunnen transformeren naar een

het plein van de gemeente Oss. Dit kan leiden tot vertraging en

bestemmingsplanprocedure al te kunnen starten met de ver

nieuw en levendig centrum. Essentieel hiervoor is de doorlooptijd

mogelijke zienswijzen en bezwaren op het bestemmingsplan.

koop van de woningen en appartementen. Na het onherroepelijk

van het bestemmingsplan. Door vroegtijdig in te spelen op de be-

Samen met Jumbo van der Sangen hebben wij daarom, naast de

langen van omwonenden en overige belanghebbenden verwachten wij vooral in deze procedure veel kostbare tijd te winnen.

Programma Gebouw A

Aantal

BVO

Commerciële ruimte*

1

165 m2

worden van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning zal

Vrije sector
koop appartementen

8

92 tot 166 m2

invulling van de nieuwbouw, ook gestudeerd op een alternatief

gestart worden met de voorbereidingen van de bouw, waarna we 3

Bergingen

8

5 tot 7 m2

ontwerp voor het Dorpsplein. Op pagina 1 is uitgebreid beschreven

tot 6 maanden later kunnen starten met de realisatie. De bouw zal

hoe wij ons ontwerpvoorstel voor het plein anders willen vormge

maximaal 1,5 jaar duren.

INSPRAAKPROCES

ven. De verbinding tussen de Dorpsstraat en de Raadhuisstraat is

Om zo snel mogelijk te kunnen starten met de realisatie van het

hierin cruciaal. Deze wordt middels een shared space-vorm mee

SAMENWERKENDE PARTIJEN

‘Raadhuys’ is het van groot belang om de omgeving mee te nemen

genomen in de inrichting van het plein. Hiermee wordt het verkeer

Om tot een succesvolle realisatie te komen (binnen de gestelde

in het gehele proces, zodat bezwaren op het bestemmingsplan

door de Raadshuisstraat beperkt, blijft de verbinding tussen de

planning van de gemeente) is het van belang om te werken met

kunnen worden voorkomen. Tijdens deze prijsvraag hebben wij al

Kruidvat en Jumbo open en blijft het mogelijk om via de Dorps

vaste partners. Wij werken dan ook met partijen waar we al jaren

diverse gesprekken gevoerd met bewoners van de Raadhuisstraat

straat bij de Jumbo te komen. In de paragraaf parkeren komen we

lang prettige en goede samenwerkingsverbanden mee

en het Dorpsplein, om onze ideeën te presenteren en te verifiëren

hier nader op terug.

hebben. Daarnaast werken we met ons eigen bouwbedrijf,

of onze plannen aansluiten bij de wensen en eisen van de dorpsbe

Niet onbelangrijk om te noemen is dat Jumbo van der Sangen zich

waardoor we snel kunnen schakelen en de verwachtingen

woners. Tijdens deze rondgang zijn onze plannen goed ontvangen.

veel beter in deze invulling kan vinden. Met als resultaat dat zij

kunnen waarmaken.

Bewoners hebben vooral waardering voor het kleinschalige karak

daardoor waarschijnlijk geen zienswijze cq. bezwaren zal indienen

ter van de bebouwing en de herinrichting van het plein, waarbij

tegen het bestemmingsplan, hetgeen de doorlooptijd van het

de verbinding tussen de Raadshuisstraat en Dorpsstraat blijft

gehele project aanzienlijk zal doen verkorten.

GBO

81 tot 128 m2

* De commerciële ruimte is flexibel ingedeeld en eventueel om te zetten naar
2 appartementen afhankelijk van de ontwikkelingen van het centrum.

Programma Gebouw B

Aantal

BVO

GBO

Sociale huurwoningen

4

72 m2

60 m2

Vrije sector koopwoningen

4

160 tot 172 m2

139 tot 147 m2

bestaan. Na gunning zullen wij opnieuw contact zoeken met de
Dorpsraad en enkele bewoners van zowel de Raadhuisstraat als het
Dorpsplein, zodat we het ontwerp met inspraak van de omgeving
kunnen uitwerken naar een definitief ontwerp en vergunningsaan
vraag. Met als doel: een plan maken dat past binnen het centrum
van Geffen.

PLANNING
Werkzaamheden

sep-20

okt-20

nov-20 dec-20

jan-21

feb-21

mrt-21

apr-21 mei-21

jun-21

jul-21

aug-21 sep-21

→

Definitieve gunning

→

Inspraakproces/ opstellen DO

→

Bestemmingsplanprocedure

→

Opstellen vergunningsdocumenten

→

Verkoop

→

Onherroepelijk BP/ omgevingsvergunning

→

Voorbereiding bouw

→

Realisatie

dec-22

2

1 energie
vestigingsklimaat

DUURZAAMHEIDSVISIE

investeringen

bereikbaarheid

Om een goede invulling te geven aan onze duurzaamheidsvisie,

duurzame en kwalitatief goede materialen voor de komende 100

hebben wij gebruik gemaakt van het ambitieweb van de gemeen-

jaar en langer.

12

2 materialen

11

3 water

10

4 bodem

te Oss. De genoemde twaalf thema’s komen dan ook terug in
onderstaande visie.

3. WATER

sociale relevantie

De hemelwatervoorziening van zowel het appartementengebouw
1. ENERGIE

als de grondgebonden woningen willen we afkoppelen van het

Door de veranderende regelgeving t.a.v. duurzaamheid zijn nieuw

schoonwaterriool en (langzaam) laten infiltreren in de bodem van

bouwwoningen de afgelopen jaren steeds energiezuiniger geworden.

het Dorpsplein en het parkeerterrein achter de woningen. Daarmee

Voor ons is dit mede één van de redenen om het voormalige gemeen

belasten we het schoonwaterriool niet, maar zorgen we ook voor

tehuis in zijn geheel te slopen. Door te kiezen voor volledige nieuw

het bergen van water in de omgeving, om droogte te voorkomen.

bouw kiezen we voor een aardgasvrij bouwen, conform de nieuwe

5 ecologie

9

Ambitie gemeente Oss
Ambitie ontwikkelaar

welzijn

6 ruimtegebruik

8
7 ruimtelijke kwaliteit

blijven trekken. Naast deze belevingswaarde is het ook essentieel

derfase hebben we al contact gehad met de franchisenemer van de

BENG-regelgeving die naar verwachting per 2021 ingevoerd wordt.

4. BODEM

om voldoende parkeerplaatsen te behouden en de (economische)

Jumbo, met Kruidvat, de slager en de slijter aan het Dorpsplein. Met

We leggen de lat hoog door de volgende maatregelen toe te passen:

Om de bodemkwaliteit te borgen, worden de noodzakelijke onder

verbinding te behouden tussen de Dorpsstraat en de Raadhuis

deze ondernemers hebben we onze plannen voor de nieuwbouw en

• Warmteterugwinning doormiddel van balansventilatie

zoeken uitgevoerd rondom de huidige gebouwen. Hierbij wordt ook

straat. Het winkelend publiek moet zich namelijk makkelijk kunnen

de alternatieve inrichting voor het dorsplein besproken.

• Triple beglazing (extra isolerend, drievoudige beglazing)

aandacht geschonken aan de eventuele aanwezigheid van asbestver

bewegen tussen deze 2 straten, zodat ook een bezoek aan de Jumbo

We hebben bij hen inmiddels draagvlak gecreëerd voor onze plan

• Warmtepomp met bodemlus

ontreiniging.

makkelijk gecombineerd kan worden met een bezoek aan bijvoor

nen, waardoor de kans op een eventueel bezwaar in de bestem

beeld de nieuwe vershoek op het plein. Of aan de slager, de slijter

mingsplanprocedure aanzienlijk is verminderd. Daarnaast hebben

• Vloerverwarming met mogelijkheid tot koeling
• Zonne-energie doormiddel van zonnepanelen op de daken.

5. ECOLOGIE

en de Kruidvat in de Dorpstraat. Zonder deze verbinding zullen deze

we enkele bewoners van de Raadhuisstraat en het Dorpsplein ge

Daarnaast kiezen we ervoor om te investeren in het verduurzamen

Zowel het appartementencomplex als de grondgebonden wonin

ondernemers waarschijnlijk langzaam hun klandizie zien dalen, met

sproken. Zij waren vooral blij verrast door onze keuze voor grondge

van de lokale mobiliteit door in het appartementencomplex alle

gen worden op enkele plekken in de gevels voorzien van groene

alle gevolgen van dien. Een ontmoetingsplek met het Raadhuys en

bonden woningen op de locatie van gebouw B. Hierdoor ervaren zij

bergingen te voorzien van een oplaadpunt voor de elektrische fiets.

elementen. Daarnaast zetten we in op natuurinclusief bouwen: we

een terras aan het Dorpsplein draagt bij aan de belevingswaarde van

veel minder inkijk en overlast in hun achtertuinen. Daarnaast waren

Door middel van zonnepanelen op het dak kunnen de bewoners

integreren nestkasten in de gevels van de woningen en appartemen

het centrum van Geffen en verbetert de toekomstbestendigheid.

ook zij positief over de alternatieve inrichting van het “plein“, waar

hier hun elektrische fiets opladen. Om elektrisch rijden te stimule

ten en maken bijv. open stootvoegen met nestmogelijkheden voor

ren realiseren we tevens 2 laadpalen op het parkeerterrein achter

vleermuizen.

de grondgebonden woningen.

door zij veel minder verkeeroverlast zullen ervaren in de toekomst.
8. WELZIJN
Door de nieuwe inrichting van het Dorpsplein met lichte materi

11. INVESTERINGEN

6. RUIMTEGEBRUIK, 7. RUIMTELIJKE KWALITEIT EN

alen en veel groen te ontwerpen, wordt hitte stress voorkomen.

Door te investeren in kwaliteit in bijvoorbeeld energiezuinige en

2. MATERIALEN

10. BEREIKBAARHEID

Daarnaast kan gekozen worden voor een pleininrichting waar de

duurzame materialen en de keuze voor nieuwbouw investeren we

Het duurzaam inzetten van materialen is essentieel als je duurzaam

Een goed en verantwoord ruimtegebruik en hoogwaardige ruimte

auto te gast is door gebruik te maken van shared space, waardoor

in een duurzaam centrum voor de komende 50 jaar!

en circulair wil bouwen. Wij kiezen dan ook om het gehele pand te

lijke kwaliteit van het Dorpsplein zijn essentieel voor het functione

de veiligheid wordt vergroot. De woningen en appartementen

slopen of, beter gezegd, te delven. We breken het bestaande ge

ren van een het dorpscentrum de komende 50 jaar. Om die reden

dragen daarnaast bij aan de veiligheid in het dorpscentrum. Door de

12. VESTIGINGSKLIMAAT

bouw af en maken van de oude kozijnen weer nieuwe, hergebruiken

hebben wij dan ook een alternatief ontwerp voor de pleininrichting

alzijdige vorm van het appartementengebouw is de sociale controle

De afgelopen jaren zijn er steeds meer bedrijven uit Geffen en het

het beton en maken van de bakstenen weer nieuwe stenen. Zo zal

opgesteld, ten opzichte van het voorkeurscenario van de gemeente

van zowel het Dorpsplein als de Raadhuisstraat groot. Daarnaast

centrum verdwenen. De horecavoorzieningen, maar ook de detail

een heel groot gedeelte van het gebouw een tweede leven krijgen.

Oss. Door de ruimte op het Dorpsplein anders in te richten ont

zorgen de grondgebonden woningen met de woonfunctie voor een

handel-functies nemen langzaam af. Om die reden is het van groot

Voor de nieuwbouwappartementen en -woningen stellen we een

staan er diverse mogelijkheden voor terrasjes, voor groen, maar

vriendelijke en veilige doorgang.

belang om te zorgen voor een levendig en goed bereikbaar centrum.

materialenpaspoort op conform de veel gebruikte methode van

ook voor voldoende parkeren én het behoud van de economische

Madaster, zodat we precies weten welke materialen er worden toe

structuur van het dorp. Terrasjes, groen, water en de kiosk dragen in

9. SOCIALE RELEVANTIE

het plein in te richten als een ontmoetingsplek en nieuwe horeca

gepast en hoe ze later mogelijk weer hergebruikt kunnen worden.

hoge mate bij aan de belevingswaarde van het plein. Deze waarde

Door de lokale ondernemers en bewoners te betrekken in onze

(lunchroom met terras) toe te voegen, wordt het centrum weer

Maar misschien wel het belangrijkste: we maken een gebouw met

is essentieel om bewoners in de toekomst naar het centrum te

planvorming creëren we draagvlak voor onze plannen. In deze ten

aantrekkelijk.

Het aanpassen van het Dorpsplein is hierin een eerste stap. Door

3

PARKEEROPLOSSING

Om tot een goed functionerend dorpscentrum te komen is een

1. Werkdagnacht

2. Zaterdagmiddag

3. Koopavond

goede parkeeroplossing essentieel. Hiervoor hebben wij 2

Op de doordeweekse werkdagen wordt in de parkeerbalans uitge

Op zaterdagmiddag is het druk met winkelend publiek en is een

Op koopavond is de parkeervraag het hoogste. Dan zijn er 31

oplossingen uitgewerkt. Een oplossing binnen de kaders van de

gaan van 100% bezetting van de woningen. Dit betekent dat er op

deel van de bewoners thuis. Op dat moment is er een belasting

parkeerplaatsen benodigd, 20 voor bewoners, 4 voor bezoekers,

gemeente en een variant waarin is gekozen voor een alternatieve

dat moment 25 parkeerplaatsen benodigd zijn; allen voor de be

van 27 parkeerplaatsen. Er worden namelijk voor de bewoners

2 voor het personeel en 6 voor het winkelend publiek. Aangezien

invulling van het Dorpsplein.

woners van de woningen/appartementen. Aangezien 23 parkeer

en bezoekers van de woningen (15+3=) 18 plaatsen en 9 plaatsen

er 23 plaatsen beschikbaar zijn in het hof, kunnen de bewoners,

plaatsen op het binnenterrein achter de woningen zijn voorzien en

voor de commerciële ruimte gevraagd. Door de parkeerplaatsen

het personeel en (1) bezoekers hier parkeren. De overige (3) bezoe

DYNAMISCHE PARKEEROPLOSSING

nog 9 parkeerplaatsen in het openbaar gebied, die op dat moment

in het parkeerhof niet toe te delen, zijn er zeker 23 parkeerplaat

kers en de (6) bezoekers van de commerciële ruimte kunnen dan in

In deze parkeeroplossing blijven we binnen de gestelde kaders van

niet gebruikt worden door bezoekers van het centrum, is het par

sen beschikbaar in het hof, plus 9 op het plein. Daarmee zijn er in

de openbare ruimte parkeren in de Raadhuisstraat. Hiermee is ook

de gemeente. We kiezen niet voor een grote parkeerkelder, omdat

keren haalbaar in dit scenario.

totaal 32 plaatsen beschikbaar, waardoor ook hier de norm wordt

dit scenario haalbaar.

deze oplossing erg kostbaar is en voor een kleinschalig plan met

gehaald.

grondgebonden woningen niet haalbaar is.
Daarom is gekozen voor een parkeerterrein achter de grondgebon
den woningen, waar geparkeerd kan worden door de bewoners
van het appartementengebouw, de bewoners van de grondgebon
den woningen en medewerkers van de commerciële ruimte.
Door middel van een dynamische parkeerbalans op basis van de
genoemde aanwezigheidspercentages die zijn berekend conform
de parkeernormen van gemeente Oss, is onderstaande parkeerba

Parkeernorm
Locatie

Het Raadhuys
Woningen

Bewoners/
medewerkers

Bezoekers

Totaal

Won/ BVO

Totaal
bewoners

Totaal
bezoekers

Totaal

Etage

1,6

0,3

1,9

8

12,8

2,4

15,2

Wijkcentrum

1,2

4,4

5,6

165

1,9

7,3

9,2

Sociaal

1,3

0,3

1,6

4

5,2

1,2

6,4

Hoek/tussen

1,7

0,3

2

4

6,8

1,2

8,0

26,7

12,1

38,8

Gebouw 1

lans opgesteld. Hierin is de commerciële ruimte gedefinieerd als
wijkcentrum (ondersteunend/aanvullend op de Jumbo).
Kijkend naar dubbel gebruik van de parkeerplaatsen in een dy

Gebouw 2

namische parkeerbalans zijn de volgende piekmomenten aan te

Totaal

wijzen:
1: werkdagnacht;
2: zaterdagmiddag;
3: koopavond.

Dynamische parkeertelling door middel van dubbelgebruik. (Wijkcentrum)
Scenario

Scenario werkdagnacht

Scenario zaterdagmiddag

Scenario koopavond

Woningen

Aanwezigheids
percentage 100%

Bewoners
24,8

Bezoekers
0

Aanwezigheids
percentage 60%

Bewoners
14,9

Bezoekers
2,9

Aanwezigheids
percentage 80%

Bewoners
19,8

Bezoekers won.
3,8

Commercieel

Aanwezigheids
percentage 0%

Medewerkers
0

Bezoekers comm.
0

Aanwezigheids
percentage 100%

Medewerkers
1,9

Bezoekers comm.
7,3

Aanwezigheids
percentage 75%

Medewerkers comm.
1,5

Bezoekers comm.
5,5

Totaal

Totaal Hof
24,8

Totaal Hof/ OG
0

Totaal Hof
16,8

Totaal Hof/ OG
10,2

Totaal Hof
21,3

Totaal Hof/ OG
9,3

Beschikbaar

23

9

23

9

23

9

Oplossing

Dubbel gebruik parkeren bewoners in openbaar gebied

Dubbelgebruik parkeren hof door bezoekers woningen

Dubbel gebruik parkeren hof door bezoekers woningen
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PARKEEROPLOSSING

VARIANT ALTERNATIEVE PARKEEROPLOSSING
De beschreven parkeeroplossing op pagina 4 is zowel in theorie als
in de praktijk haalbaar en bovendien praktisch uitvoerbaar. Door
middel van dubbelgebruik is het parkeren voor zowel de wonin
gen als de commerciële ruimte goed op te lossen. De druk op de
Raadshuisstraat zal echter wel toenemen en de parkeersituatie van
de Jumbo zal in het voorkeursscenario van de gemeente aanzienlijk
verslechteren.
Onze voorkeur gaat uit naar een ontwerp variant voor de inrichting
van het Dorpsplein, waarbij de verbinding tussen de Raadhuis
straat en de Dorpsstraat open blijft. Hierdoor kunnen 12 extra
parkeerplaatsen gemaakt worden die benut kunnen worden door
zowel de bezoekers van de Jumbo, de nieuwe commerciële ruimte
en (nieuwe) woningen en appartementen. Hiermee wordt de druk
op de Raadhuisstraat verminderd en een goede parkeeroplossing
geboden op het plein, tegenover de 2e entree van de Jumbo,
zonder dat dit ten koste gaat van de invulling en/of de verblijfskwa
liteit van het plein. Daarnaast is er ruimte voor fietsenstallingen
op het plein en kan de trafo voor de nuts na overleg met Enexis
gehandhaafd blijven op de huidige locatie.
De auto is in onze voorgestelde ontwerpvariant te gast, eventueel
vrachtverkeer is op het plein niet welkom. Ten behoeve van evene
menten kunnen de bomen in de parkeervakken in bakken worden
geplaatst, waardoor ze verplaatsbaar zijn.
Wij zijn van mening dat we door toepassing van deze ontwerp
variant een duurzame en goed geïntegreerde parkeeroplossing
voor nu en in de toekomst garanderen. Daarnaast blijven de
winkels aan het Dorpsplein, de Dorpsstraat en de Jumbo met
elkaar verbonden. Dit is naar onze mening essentieel voor het
voortbestaan van deze winkels en de levendigheid van het centrum
van Geffen.

NUTS

N

LOCATIE FIETSENSTALLING

LOCATIE TRAFO
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