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CIRCA 75-80 NIEUWE WONINGEN IN HET
GEBIED TUSSEN DE HEIVELD EN DE LANGSTRAAT

Nieuwbouwproject
Vallei van Milsbèk

-

Ruim 30% sociaal, waaronder sociale
huur- en koopwoningen. Hiermee

De vraag naar nieuwe woningen is

voorzien we in de grote vraag naar

groot, zo ook in regio Milsbeek. Met

deze woningen;

nieuwbouwproject Vallei van Milsbèk

-

Circa 25% levensloopbestendig,

ontwikkelt en realiseert KlokGroep circa

in uiteenlopende prijscategorieën.

75-80 nieuwe woningen in het gebied

Deze woningen beschikken over

tussen de Heiveld en de Langstraat. Door

een slaapkamer en badkamer op

een zeer divers woningaanbod – van

de begane grond;

de omgeving. Spreek dus ook gerust

Voldoende reguliere koopwoningen

iemand van de initiatiefnemer aan als je

en uiteenlopende levensloopbestendige

in de vorm van rijwoningen en twee-

vragen of opmerkingen hebt. De planning

woningen – is ons doel om voor iedere

onder-een-kapwoningen.

ziet er in grote lijnen als volgt uit

sociale koop/huur tot vrije sector koop

-

Concept verkaveling

doelgroep een passende woning te
bieden. Zo wordt Vallei van Milsbèk een
gevarieerde en gezellige nieuwe woonwijk.

Participatiebijeenkomst
en globale planning
Via deze participatiebijeenkomst willen

Juli 2022:
Informatiebijeenkomst en
principebesluitvorming gemeente

Het woningprogramma
in grote lijnen

we omwonenden en geïnteresseerden

Het precieze woningaanbod van Vallei

Vallei van Milsbèk. Ook bieden we de

van Milsbèk wordt de komende periode

mogelijkheid om op diverse punten mee

nader uitgewerkt. Wat we al wel kunnen

te denken over het plan en de dialoog

melden is dat de woningen bijzonder

aan te gaan. Dit kan onder andere door

duurzaam en energiezuinig worden,

de ‘geeltjes’ op de lege borden te plakken

Eerste helft 2023:

met onder meer een warmtepomp

met vragen, ideeën en/of opmerkingen. Al

Bestemmingsplanprocedure

en zonnepanelen. De bebouwing zal

deze opgehaalde input wordt gebundeld

afwisselend bestaan uit 1 en 2 lagen met

en meegenomen in het verdere traject. Zo

een kap. Het woningbouwprogramma

komen we tot een breed gedragen plan

omvat in ieder geval:

dat zoveel mogelijk waarde toevoegt aan

informeren over de actuele status van

valleivanmilsbek.nl

Tweede helft 2022:
Nadere uitwerking stedenbouwkundig plan en bestemmingsplan

Medio 2024:
Verwachte start bouw

Stedenbouwkundig/
Architectuur
........................

Voorbeeld ‘Dorps wonen’

Voorbeeld ‘Landelijk wonen’

Voorbeeld ‘Dorps wonen’
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Stedenbouwkundige en
landschappelijke invulling

wadi (een groenstrook voor wateropvang)

Het voornemen om nieuwe woningen

ruimte van bijna 30 meter tussen de

te realiseren op deze locatie in Milsbeek

bestaande en nieuwe bebouwing.

bestaat al langere tijd. Zo ontstaat op

Stedenbouwkundige Wil Haans van Buro

deze relatief open plek een mooie en

Waalbrug is aanwezig om een toelichting

logische afronding van de naastgelegen

te geven op de stedenbouwkundige

woonwijk. Uiteraard zal de bestaande

aspecten.

van bijna 10 meter breed ontstaat een

bebouwing worden gerespecteerd en
wordt hier qua structuur en bebouwing
op aangesloten.

Welke stijl heeft
jouw voorkeur?
We horen graag welke architectuurstijl

Tussen de bestaande bebouwing en de

jouw voorkeur heeft: dorps, landelijk of

nieuwe wijk komt veel ruimte en groen,

modern. Dit kun je aangeven door een

zoals ook zichtbaar op de afbeelding

groene sticker te plakken bij de stijl die jou

‘Principe-profiel klimaatadaptatie’ op de

het meest aanspreekt. Ook jouw overige

poster Duurzaamheid/Groen/Klimaat.

ideeën, suggesties of kanttekeningen over

Onder meer door een klimaatadaptieve

de stijl kun je op de groen sticker’ kwijt.

Voorbeeld ‘Modern eigentijds wonen’

Voorbeeld ‘Landelijk wonen’

Voorbeeld ‘Modern eigentijds wonen’
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De afbeelding laat zien hoe binnen het

eventueel ontstaat in de toekomst

plan wordt gezorgd voor:

een extra wandelroute aan de westzijde.

Logische aantakking op het

Voldoende parkeergelegenheid,

bestaande wegennetwerk richting

door zowel parkeren op eigen terrein

de Heiveld. De hoofdontsluiting

als openbare parkeerplekken.

ligt er al, bij de Langstraat wordt

Er wordt voldaan aan de ruime

het bestaande voet-/fietspad

parkeernorm.

doorgetrokken de wijk in;
Uit gedetailleerd onderzoek blijkt
Gelijkmatige verdeling van

dat het bestaande wegennetwerk

verkeersafwikkeling over meerdere

en de bestaande kruisingen rondom

wegen. De informele langzame

het plangebied de toename van

verkeersroute richting de Langstraat

verkeer ten gevolge van de

aan de zuidkant blijft behouden en

planontwikkeling kunnen verwerken.

valleivanmilsbek.nl

Doorzicht en route vanaf Langstraat

Duurzaamheid/Groen/
Klimaat
........................
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Voorbeeld groendaken

Natuurlijk spelen
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DUURZAAM
EN GROEN
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Voorbeeld zonnepanelen

Bij Vallei van Milsbèk is er veel aandacht
voor duurzaamheid, groen, natuurinclusiviteit en klimaatadaptatie. Zo realiseren
we een toekomstbestendige nieuwe wijk
waar mens en dier prettig kunnen wonen.
We lichten graag enkele punten uit:
Principe-profiel klimaatadaptatie

Een grote wadi over de gehele
lengte van het plangebied. Deze
fraaie groene buffer zorgt niet alleen

Een groen hofje met (speel)

Nestelgelegenheden voor

voor een mooie uitstraling en

voorzieningen, dat bijdraagt aan

vogels en vleermuizen in

beleving in het gehele plan, maar

de groene sfeer in de wijk;

gevels;

dient ook als waterberging en

Zie Principe-profiel biodiversiteit

Gasloos en duurzaam.

natuurlijke voedselbron voor dieren
(wat de biodiversiteit versterkt);

Groendaken. Een deel van de

De woningen worden gasloos

Zie Principe-profiel klimaatadaptatie

platte daken wordt voorzien van

en zeer duurzaam. Denk aan

een groendak (mos/sedum). Dit

energiezuinige, individuele

zorgt voor een groene uitstraling,

luchtwater warmtepompen

gelijkmatige en natuurlijke afvoer

en extra zonnepanelen.

van regenwater, verkoeling

Hierdoor zullen alle woningen

bij hoge temperaturen

van Vallei van Milsbèk zelfs nog

en biedt een natuurlijke

een stuk duurzamer zijn dan

voedselbron voor dieren.

tegenwoordig de norm is.

Principe-profiel biodiversiteit
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