
INFORMATIEBIJEENKOMST 1 NOVEMBER

Nieuwbouwproject Vallei van Milsbèk



Presentatie • Sjoerd Peters – Projectleider gemeente Gennep

• Stefan van Duijnhoven – Directeur KlokGroep Wonen
• Wil Haans – Stedenbouwkundige Buro Waalbrug



Informatieavond woningbouw Milsbeek



Woonvisie Gemeente Gennep

 Gemeente geen eigenaar gronden
 Toetsing en sturen met o.a. Woonvisie
 Wat zegt Woonvisie over Milsbeek?
 Goedkope en betaalbare koopwoningen 

en huurappartementen
 Levensloopbestendig en 

seniorenwoningen
 Woonvormen zoals patiowoningen, 

bungalows en hofwoningen



KlokGroep Wonen
• Onderdeel van KlokGroep

• Ervaren ontwikkelaar én bouwer

• Oorsprong in Druten, gevestigd in Nijmegen

• Focus op grondgebonden woningbouw



Terugkoppeling 
van 12 juli

• Levensloopbestendig
• Starters
• (Bouw)ontsluiting
• Mensen uit Milsbeek voorrang
• Groen / Energieneutraal
• Voorkeur ‘landelijke’ architectuur

• Bundeling input beide avonden 
gezamenlijk in nieuwsbrief



Video



Woningbouwprogramma

Type woning Categorie Aantal

Hoek- en tussenwoning sociale huur EGW Sociaal 9 woningen

Hoek- en tussenwoning sociale huur levensloop Sociaal 7 woningen

Hoek- en tussenwoning goedkope koop EGW Sociaal 9 woningen 

Tussenwoning betaalbaar Middensegment 14 woningen

Hoek- en tussenwoning levensloop (huur/koop) Middensegment 6 woningen

Hoekwoning Vrije sector 8 woningen

Twee-onder-een-kapwoning Vrije sector 18 woningen

Twee-onder-een-kapwoning levensloop Vrije sector 6 woningen

Totaal 77 woningen



Verkeer

• Logische aantakking
• Gelijkmatige verdeling

• Bestaande wegen en kruisingen 
bestand tegen toename verkeer

• Voldoende parkeergelegenheid, zowel 
op eigen terrein als op openbaar gebied



Duurzaamheid

• Toekomstbestendige wijk met veel aandacht voor 
groen en klimaat.

• ENG (energieneutrale gebouwen)

• Klimaatadaptief: een grote wadi en groen hofje voor 
biodiversiteit.

• Natuurinclusief: groendaken en nestelvoorzieningen



Stedenbouwkundig plan

Toelichting op het



1940 2010













Procedure
 Plan nu nog ambtelijke status
 November 2022: principebesluit B&W
 Januari - juli 2023: bestemmingsplanprocedure
 Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan
 Vaststelling gemeenteraad
 Beroep mogelijk Raad van State
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