
ACHTER DE SLEUTEL

VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN



Toelichting door coöperatie MEER Riethoven

Toelichting bestemmingsplan, door Bram van 
Dorsten, gemeente Bergeijk

Toelichting ontwikkeling, door ontwikkelaar 
Carlo van Dommelen
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Achter de Sleutel
• 2015: ZieD – Werkgroep wonen - Woonwensen onderzoek
• 2016: Initiatief bouwen – locatiekeuze – uitgangspunten
• 2017: Gemeente – Ontwikkelaars – WSZ -Inwoners -

Omwonenden (Projectgroep en klankbordgroep)
1e participatie bijeenkomst

• 2018: 2e participatie bijeenkomst - Structuurschets 
vastgesteld (basis voor bestemmingsplan)

• 2018-2020: Grondverwerving, planvorming, onderzoeken



Uitgangspunten

Bouwen voor toekomstbestendig en vitaal Riethoven
Bouwen voor lokale vraag en doelgroepen (starters en vooral senioren)
Levensloop bestendige woningen
Gevarieerd aanbod, koop en huur (sociale en midden huur)
Betaalbaar voor de doelgroepen
CPO mogelijkheid (samen bouwen in eigen beheer)



Locatie Achter de Sleutel

Senioren dicht bij de voorzieningen in de kern (inbreiding)
Mogelijkheid voor tenminste 30-40 woningen 
Riethovens (dorps) karakter –ruimte -woningtypes -geen hoogbouw



Wat ligt er nu?

Goed plan voor ruim 40 woningen
Passend in de omgeving
Door Riethoven gekozen structuur (groen, brink) 
Woningbouwprogramma past bij de vraag van Riethoven (sociale huur, 
starters, senioren, vrije sector)
Nog te bespreken met ontwikkelaar en gemeente:  beschikbaarheid en 
betaalbaarheid voor senioren en eenpersoons huishoudens? 
(middenhuur en middeldure seniorenkoopwoningen) 



Doel
Informeren over voorontwerpbestemmingsplan en de procedure

Inspraak
Inspraakperiode van 22 oktober tot en met 2 december.

• Schriftelijk inspreken

• Mondeling inspreken? Op afspraak

WELKOM
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Toelichting op het voorontwerpbestemmingsplan          
“Achter de Sleutel”
1. Wat is een bestemmingsplan?

2. Hoe ziet het bestemmingsplan Achter de Sleutel eruit

3. Mogelijkheden tot inspraak

4. Planning bestemmingsplan

5. Vragen?

WELKOM
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Het bestemmingsplan, wat en hoe?

Het bestemmingsplan regelt:
• het toegestane gebruik van bouwwerken en gronden

• het toegestane bouwen van bouwwerken

Het bestemmingsplan bestaat uit:
• een toelichting

• regels

• een plankaart (verbeelding)

HET BESTEMMINGSPLAN
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Nu geldende bestemmingsplan: “Riethoven/Walik 2012”
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Bestemmingen: 

• Wonen

• Bos

• Dubbelbestemming -
archeologische waarden



Voorontwerpbestemmingsplan “Achter de Sleutel”
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Toelichting:

• Beschrijving initiatief / Gebiedsonderzoeken

Regels:

• Maximaal 44 woningen, waarvan minimaal 60% 
woningen tdv doelgroepen

• Minimum 1/3 tdv sociale huur (aangeduid)
• Beperkingen bouw- en gebruiksmogelijkheden

• Behoud houtwal (aangeduid)

HET BESTEMMINGSPLAN

12



Voorontwerpbestemmingsplan inzien
• Inzien bestemmingsplan digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl

of www.bergeijk.nl/

• Inzien bestemmingsplan op gemeentehuis op afspraak 
(contact: Bram van Dorsten / b.vandorsten@bergeijk.nl)

Reageren op voorontwerp bestemmingsplan?
• Door middel van inspraak: mening geven, wijzen op 

onjuistheden.

• Inspraak mogelijk gedurende inzagetermijn (9 juni tot en met 20 

INZAGE EN INSPRAAK
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Hoe kunt u een inspraakreactie geven?
• Schriftelijk

• Mondeling

• Contact: Bram van Dorsten

Wat wordt er met uw inspraakreactie gedaan?
• Reacties worden beantwoord in inspraaknota en betrokken bij 

opstelling ontwerpbestemmingsplan

INSPRAAK
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• Voorontwerpbestemmingsplan
- Inzageperiode t/m 2 december 2020
- Verwerken inspraakreacties en vooroverlegreacties
- Opstellen ontwerpbestemmingsplan

• Ontwerpbestemmingsplan
- Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan (januari 2021 - 6 

weken)
- Mogelijkheid tot indienen van zienswijzen
- Besluitvorming door raad (april 2021)

PLANNING
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• Vastgesteld bestemmingsplan
- Terinzagelegging bestemmingsplan (6 weken)
- Mogelijkheid tot indienen beroep bij Raad van State (indien 

u een zienswijze heeft ingediend en indien u 
belanghebbende bent)

- Bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de 
beroepstermijn

- Inwerkingtreding kan worden geschorst door het indienen 
van een ‘voorlopige voorziening’ (alleen bij 
spoedeisendheid)

PLANNING
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Inhoudelijke vragen? Maak een afspraak!
• Wij geven graag in een gesprek tekst en uitleg.

• Mogelijkheid tot geven van een mondelinge inspraakreactie

• Contact: Bram van Dorsten / b.vandorsten@bergeijk.nl

Vragen naar aanleiding van de presentatie?

VRAGEN?
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Huur- en koopwoningen  Achter de Sleutel Riethoven
Een samenwerking van…

Carlo van Dommelen VOF Achter de Sleutel



Beelden van Keeris Architecten  



Beelden van Keeris Architecten  
Sociale huurwoningen
Starterswoningen koop
Senioren woningen













Openbaar gebied

• Aantal parkeerplaatsen parkeerbalans openbare ruimte: 54 st
• Haaks-parkeren: 13 st
• Langs-parkeren: 41 st

• Op plekken waar mogelijk bochten kunnen worden afgesneden worden zwerfkeien 
geplaatst.

• Toegangswegen (2-richtingen)

• Middenterrein (1-richting) voor 
autoverkeer en 2 richtingen voor het 
fietsverkeer 



Openbaar gebied kruising Gildestraat
• Opsluiting rijweg in bocht: 5/20x20 cm geleideband
• Kruising: schijn drempelplateau (vlakke opgangen): uitgevoerd met zwart en witte betonstraatstenen, “plateau”: 

straatbakstenen kleur rood in keperverband. Gildestraat bestaat uit een rijweg met een middenstrook van straatbakstenen 
kleur roodbruin met aan weerszijden een fietsstrook (ca. 1,5 m breed) van asfalt, de rijweg wordt opgesloten middels 2 
strekken straatbakstenen kleur roodbruin met daarachter een 5/20x20 cm geleideband. In de Gildestraat zijn geen trottoirs 
aanwezig

Toegang Tonterstraat en Gildestraat is berijdbaar 
in 2 richtingen. Gekozen is voor een profiel met 
een rijwegbreedte van 5,00 m, e.e.a. conform 
ASVV2012.



Openbaar gebied kruising Tonterstraat
• Opsluiting rijweg in bocht: 5/20x20 cm geleideband
• Kruising: schijn drempelplateau (vlakke opgangen): uitgevoerd met zwart en witte betonstraatstenen, “plateau”: 

betonstraatstenen kleur rood in keperverband (strekken ntb). Tonterstraat bestaat uit een rijweg van 
betonstraatstenen kleur grijs met aan weerszijden een opsluiting van molgoten met daarachter een opsluitband. 
In de Tonterstraat zijn geen trottoirs aanwezig.

Toegang Tonterstraat en Gildestraat is berijdbaar 
in 2 richtingen. Gekozen is voor een profiel met 
een rijwegbreedte van 5,00 m, e.e.a. conform 
ASVV2012.



Openbaar gebied binnengebied



Kan de uitwerking starten?
Ons voorstel voor de planning

We starten nadat definitief bestemmingsplan in procedure wordt gebracht, eind 2020/begin 2021

Onze globale planning is als volgt:
• eind december/januari 2021: Verzenden Bouw op Maat brochure (fasering?)
• medio februari 2021: Uiterlijke datum inschrijven / voorkeurformulier
• Eind februari 2021: Toewijzing bouwnummer en kenbaar maken
• begin maart 2021: Start Bouw op Maat
• ??-??-2021: Eind Bouw op Maat (bepalen we samen)
• mei/juni 2021: Aanvraag omgevingsvergunning
• juli/aug 2021: Afgifte omgevingsvergunning
• sept/okt 2021: Start bouw
• Najaar 2022: Eerste oplevering



Wat u moet weten voor de inschrijving
Bent u op medio januari zo ver dat u gaat kopen?

• U heeft de periode tussen eind december en medio januari om te oriënteren op
woningtype, bouwnummer, ligging en prijsklasse.

• Alle inschrijvingen die op medio februari ontvangen zijn, doen mee met de
toewijzing. Na 15 maart start reguliere verkoop en kan iedereen een optie
nemen.

• Inschrijven is uiteraard vrijblijvend maar niet zonder verwachtingen. Niet alleen
voor VOF Achter de Sleutel is een snelle verkoop belangrijk, ook voor uw buren
en dus het gehele plan kan pas starten als voldoende woningen zijn verkocht.

• Een (vrijblijvende) financiële toets zorgt voor uw en onze zekerheid.



Wat u moet weten voor Bouw op Maat
Komt u ook Achter De Sleutel in Riethoven wonen?

• Eind februari weet u of een woning is toegewezen en welke. We gaan nu
beginnen met Bouw op Maat.

• U begint bij de architect. Samen wordt het ontwerp op maat naar uw wensen
gevormd en dat eindigt met een akkoord over het ontwerp.

• Vervolgens wordt met de kopersbegeleidster van Van Santvoort de woning op
maat ingericht en afgewerkt. Casco is uiteraard ook nog steeds mogelijk.

• Op basis van het gewijzigde ontwerp en de gekozen afwerkingen, wordt de
nieuwe koopprijs van de woning gespecificeerd aan u aangeboden.

• Dat aanbod gaat uiteraard vergezeld van alle nodige informatie om een
weloverwogen besluit te nemen.

• Dan is het tijd om te kiezen of u ook in Achter de Sleutel komt te wonen!



https://achterdesleutel.nl/

https://achterdesleutel.nl/contactinfo/

Info@achterdesleutel.nl

Interesse? Schrijf u in en blijf op de hoogte:
Via informatiebulletins – projectwebsite

https://achterdesleutel.nl/
https://achterdesleutel.nl/contactinfo/
mailto:Info@achterdesleutel.nl


Inzien bestemmingsplan digitaal via 
www.ruimtelijkeplannen.nl of www.bergeijk.nl/
Inzien bestemmingsplan op gemeentehuis op afspraak 
(contact: Bram van Dorsten / b.vandorsten@bergeijk.nl)

Reageren op voorontwerp bestemmingsplan t/m 2 december 
2020

AFSLUITING
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