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Hennequinstraat met aan beide zijden parkeren

Ruimtelijke visies, planning en inrichting

Het parkeerterrein aan de achterzijde van de nieuwbouw

zicht vanaf de Veerhoeklaan bij het gemeentehuis

SpellerCo Meerding

SpellerCo Meerding

Ruimtelijke visies, planning en inrichting

Ruimtelijke visies, planning en inrichting

zicht vanaf de doorgang bij de banken

4
zicht vanaf de Veerhoeklaan

z icht vanaf de Torenweidelaan
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Uitgangspunten
Uitbreiding Centrale Huisvesting
8 november 2005

SpellerCo
Meerding
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4.1.5

Centrale Huisvesting

Voor de Centrale Huisvesting van het gemeentelijk apparaat is door de
Gemeente Sluis gekozen voor verbouw en uitbreiding van het bestaande
karakteristieke gemeentehuis aan het Raadhuisplein te Oostburg.
Hierna wordt inzicht gegeven in de basisvoorwaarden die door de gemeente
Sluis zijn aangereikt en de ruimtelijke randvoorwaarden die door SpellerCo
Meerding zijn uitgewerkt.

U
-

4

-

-

ITGANGSPUNTEN
Gemeentehuis handhaven en uitbreiden;
WEA-gebouw in gebruik nemen bij het gemeentehuis;
Twee panden aan de Nieuwstraat slopen en de grond betrekken bij de
uitbreiding van het gemeentehuis;
De doorgang bij het gemeentehuis en de patio bebouwen;
De open ruimte op de begane grond onder het gemeentehuis bij het
gemeentehuis te trekken;
Parkeren op maaiveld achter het gemeentehuis handhaven;
Afstand houden tot het gebouw van de Rabobank ;
Het toegankelijk houden van de garages en achtertuinen van de bebouwing aan de Nieuwstraat;
Rekening houden met het zicht vanuit, de privacy en lichtinval in de
woningen aan de Veerhoeklaan;
Afstand houden met de nieuwbouw van de Centrale Huisvesting tot het
bestaande gemeentehuis;
In het gebied achter het gemeentehuis moet de looplijn vanaf de
parkeerlocatie bij de AH supermarkt tot aan de Nieuwstraat worden
geïntegreerd als een logische en directe verbinding met het centrumgebied.
De privacy van de achtertuinen van de bebouwing aan de Nieuwstraat en
van de kavels en bebouwing aan de Veerhoeklaan moet worden gewaarborgd.

Al deze voorwaarden zijn in één tekening samengevat. Deze tekening geeft
daarmee de begrenzing van het maximaal mogelijke bouwvolume. Deze
tekening vormt de stedenbouwkundige handreiking voor het architectonisch
ontwerp.
De uitbreiding van het gemeentehuis is onder te brengen op een aantal
plekken, namelijk ter plaatse van:
- A: de patio en doorgang;
- B: de twee kavels met woningen aan de Nieuwstraat;
De bebouwing moet twee bouwlagen hoog zijn met eventueel een
kaplaag, aansluitend op de aangrenzende bebouwing.
- C: de begane grond onder de eerste uitbreiding van het gemeentehuis;
- D: de begane grond onder de tweede uitbreiding van het gemeentehuis;
- 1: naast het gemeentehuis.
Laag 0, het oppervlak binnen de stippellijn, de begane grond moet hier
als parkeerlocatie worden gehandhaafd. Het moet in de toekomst mogelijk zijn een uitbreiding van het vloeroppervlak op deze laag 0 te realiseren. Laag 1 en 2, deze lagen liggen terug ten opzichte van laag 0 en lopen
gelijk met de gevel van het gemeentehuis (binnen de 2e stippellijn). Deze
lagen vallen terug opdat de afstand tot de woonbebouwing aan de
Veerhoeklaan wordt vergroot. Door het creëren van een breed terras met
balustrade zal de privacy van de woningen aan de Veerhoeklaan beter
kunnen worden gewaarborgd.
Per bouwdeel is globaal het maximale te ontwikkelen BVO berekend. Het
benodigde BVO is afhankelijk van de toekomstige indeling van de bestaande
bebouwing en de indeling van de nieuwbouw. Vooralsnog wordt uitgegaan
van een benodigd BVO in de uitbreiding van circa 1800m2. Uit de tabel
blijkt dat gebouw 2 niet nodig is voor de uitbreiding van het gemeentehuis.
Deze locatie zal in samenhang met zijn omgeving en de locatie woonwinkel
‘T Centrum moeten worden ontwikkeld. (zie 4.1.4)
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A
B
1
2

D
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Zie 4.1.4 voor de
uitwerking van gebouw 2
en de bebouwing aan de
Hennequinstraat

gevel aan de Nieuwstraat

verbijzondering bij de
looplijn

looplijn, de verbinding
tussen de parkeerterreinen
en het
winkelconcentratiegebied

SpellerCo Meerding
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Maximaal bebouwingsvolume gezien vanaf de Veerhoeklaan. In de toekomst is het mogelijk uit
te breiden op de begane grond laag.
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Maximaal bebouwingsvolume gezien vanaf de supermarkt aan de Veerhoeklaan. Links zonder en rechts met de toekomstig mogelijke uitbreiding op de begane grond laag.
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Een van de wensen die al lange tijd leeft binnen Oostburg is het op een
logische en herkenbare manier koppelen van de grotere parkeerlocaties
achter het gemeentehuis en bij de supermarkten met het centrumgebied van
Oostburg. De rode lijn in de 3D-tekening geeft de toekomstige looplijn aan
die dit mogelijk moet maken. De oranje driehoek geeft de plek aan waar een
verbijzondering de aantrekkingskracht en de herkenbaarheid van de looplijn
vergroot. Voor de looplijn en het herkenningspunt zal een inrichtingsplan
moeten worden vervaardigd in aansluitingop het herinrichtingsplan centrum
Oostburg
Het effect van de vernieuwbouw van de Centrale Huisvesting op de parkeerbalans
hoog- en
werk
werk
werk
zaterdag
zaterdag
laagseizoen ochtend
middag
avond
middag
avond
- 56
-56
-22
-22
-20
parkeerplaatsen

zondag
middag

-20

Door het vervallen van de parkeerplaatsen onder het huidige gemeentehuis
is er ook buiten kantooruren een verlies van circa 20 parkeerplaatsen ten
opzichte van de huidige situatie. Het verdere tekort aan parkeerplaatsen is
een direct gevolg van de vergroting van het BVO van het gemeentehuis.
In het hoogseizoen zal hierdoor op woensdag(markt)middagen en op de
zaterdagmiddagen het tekort aan parkeerplaatsen met respectievelijk 22 tot
56 parkeerplaatsen verder oplopen ten opzichte van de huidige situatie. In
het laagseizoen is er in principe genoeg ruimte in het centrumgebied om
het tekort op te vangen (de parkeerlocaties bij de AH en C1000 meegerekend). Door het situeren van een parkeerlocatie voor het personeel van de
Centrale Huisvesting op loopafstand wordt de parkeerdruk in het hoogseizoen verminderd.

4

Advies is dan ook om de benodigde parkeerplaatsen voor de Centrale
Huisvesting te realiseren..
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Het uitzicht op het maximale bouwvolume vanuit het woonhuis naast de bank,
standplaats achter gevel bebouwing aan de Nieuwstraat.
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Het Ledeltheater
Het Lam
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4.1.6

De Burght

Voor de Burght wordt momenteel door Woongoed Zeeuws-Vlaanderen
een nieuwbouwplan ontwikkeld.
Het plan bestaat uit de sloop van de huidige 78 intramurale woningen en de
nieuwbouw van 61 zowel intra- als extramurale woningen in combinatie
met een zorgvoorziening. Het gebouw zal iets verder naar voren komen
naar de Oprit toe en de zijvleugels sluiten aan op de rooilijn van de bebouwing van het Ledelpein.
Een gebouw met 31 intramurale, 30 extramurale woningen en een zorgsteunpunt heeft 86 parkeerplaatsen nodig (absoluut aantal) zoals door de
gemeente is berekend.In de bestaande situatie zijn op het terrein van De
Burght 12 parkeerplaatsen aanwezig. Woongoed ZVL heeft gezegd dat deze
12 parkeerplaatsen ook in de nieuwe situatie op het eigen terrein zullen
worden gerealiseerd. Dit betekent dat Woongoed Zeeuws-Vlaanderen in
absoluut aantal nog 74 parkeerplaatsen moet compenseren. Los van wat
De Burght nodig heeft aan parkeerplaatsen is er door de nieuwbouw ook
nog een extra belasting met parkeren op de openbare ruimte.
Het effect op de parkeerbalans op de huidige situatie door de nieuwbouw van
De Burght
hoog- en
werk
laagseizoen ochtend
-6
parkeerplaatsen

4

werk
middag

-6

werk
avond

-31

zaterdag
middag

-18

zaterdag
avond

zondag
middag

-14

-18

Door de sloop van de huidige 78 intramurale woningen en het bouwen van
31 intramurale woningen zijn er 24 parkeerplaatsen minder nodig dan in de
huidige situatie. Door de bouw van 30 extramurale woningen zijn er 39
parkeerplaatsen extra nodig ten opzichte van de huidige situatie. Ook voor
artsen, therapeuten, etc. zijn extra parkeerplaatsen gerekend. Uiteindelijk
leiden deze ontwikkelingen tot een negatief effect op de huidige parkeerbalans met maximaal 31 parkeerplaatsen.

RIENKS

DBM ARCHITECTEN

Advies is dan ook om de benodigde parkeerplaatsen voor De Burght te
realiseren. waarbij wordt uitgegaan van het B&W besluit d.d. 5 juli 2005
inzake de ontwikkeling nieuwbouwplan De Burght. Hierin staat dat ontheffing van de parkeereis (op eigen terrein) wordt verleend mits men bereid is
bij te dragen in de kosten voor compenserende maatregelen.

massastudie vor de nieuwbouw van de Burght
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Ledelplein

Nieuwbouw zie 4.1.2
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Nieuwbouw
van
De Burght zie
4.1.6
uitbreiding Ledeltheater
ook te gebruiken als
buitenpodium

zicht op parkeerterrein vanaf de hoek van het Ledeltheater

woonhuizen met
tuinen
parkeerterrein obstakelvrij te
gebruiken als buitenzaal bij
Ledeltheater
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zicht op parkeerterrein vanaf de hoek van de winkel (nieuwbouw)

SpellerCo
Meerding
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zicht op parkeerterrein vanaf de acherkant van de kavels aan het Ledelplein
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4.1.7

Schouwburgplein

Het huidige plein wordt begrensd door de achterkant van het Ledeltheater,
garages en achtertuinen aan drie zijden. Aan de Schouwburgstraat staat het
appartementengebouw Het Lam dat uitkijkt op het steenachtige rommelige
parkeerterrein.
Bij herstructurering van deze locatie is een aantal uitgangspunten van
belang. Het betreft hier een locatie op de rand van het winkelconcentratiegebied en grenzend aan de oudere woningen aan de van Houtestraat en
Langestraat.

4
SpellerCo Meerding
Ruimtelijke visies, planning en inrichting

zicht op parkeerterrein vanafde hoek van de Bur gemeester van Houtestraat
en de Schouwbur gstraat

UITGANGSPUNTEN
- Bebouwing:
Dit parkeerplein heeft slechts aan één zijde bebouwing. Door in de
toekomst aan de andere zijde de pleinwand ook te bebouwen ontstaat er
een aantrekkelijkere pleinruimte. Daartoe dient ter plaatse van de achtertuinen van de woningen aan de Langestraat woonbebouwing te worden
gesitueerd die het Schouwburgplein verandert van een
achterkantenachterkantensituatie in een aantrekkelijkere pleinruimte.
Ook voor de bewoners van Het Lam, die uitkijken op dit plein, zal dit
een verbetering zijn. Hier is ook de toegang naar de winkelfunctie
gesitueerd. Het Ledeltheater wil zijn toneel aan de achterzijde uitbreiden
waarbij het vergrootte toneel ook gebruikt kan worden als buitenpodium. Dit buitenpodium richt zich naar het Schouwburgplein dat als
buitenzaal kan dienen en obstakelvrij wordt ingericht. Tegelijkertijd
bestaat er voor het Ledeltheater de mogelijkheid op de eerste verdieping
van de uitbouw een terras op het zuiden te creëren aan het Schouwburgplein. Door het richten van meer bebouwing naar het Schouwburgplein
wordt de aantrekkelijkheid van dit plein als stedelijke ruimte verbeterd.
Bovendien zal de sociale controle op deze plek worden versterkt;
- Parkeren:
Het is van belang dat bij de herinrichting van de parkeerlocatie
Schouwburgplein het aantal parkeerplaatsen wordt gehandhaafd;
- Toegang garages:
De toegang naar de garages rond het plein moet worden gehandhaafd.
gezinswoningen

Schouwburgplein
Van Houtestraat

5
5

Met behulp van een massastudie in 3D is de hoogte en het volume van de
eventuele toekomstige nieuwe bebouwing afgestemd op de directe omgeving.
Indien er woningen worden gebouwd op deze locatie dan wordt er uitgegaan van maximaal 5 woningen aan het Schouwburgplein en maximaal 5
woningen aan de van Houtestraat. Deze laatste 5 woningen liggen buiten
het plangebied en zijn dan ook niet meegerekend voor het effect op de
parkeerbalans. De totale hoogte van de woonbebouwing is 2 lagen met kap
aansluitend op de bestaande woonbebouwing.
Het effect op de parkeerbalans van de woningen aan het Schouwburg plein
hoog- en
werk
laagseizoen ochtend
parkeerplaatsen
-2

werk
middag

-3

werk
avond

zaterdag
middag

-6

-3

zaterdag
avond

-3

zondag
middag

-4

In deze variant wordt het parkeerterrein en de Schouwburgstraat heringericht, waarbij het totaal aantal parkeerplaatsen gelijk blijft aan de huidige
situatie. Het negatieve saldo van de parkeerbalans is dan ook volledig toe te
rekenen aan de woningbouw aan dit plein waarbij slechts één garage is
gesitueerd.
Alleen in het hoogseizoen op de marktmiddag en de zaterdagmiddag is er in
het centrumgebied een tekort aan parkeerplaatsen. De rest van het jaar is
het verlies van parkeerplaatsen op de verschillende tijdstippen geen probleem. Het advies is om 3 parkeerplaatsen voor het centrumgebied elders te
compenseren.

parkeerplaatsen op eigen terrein

1
-
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zicht op de oostwand van het Schouwburg plein vanaf de Burgemeester van
Houtestraat
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PAS Architecten
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4.1.8

Brouwerijstraat 41

Voor de meubelzaak aan de Brouwerijstraat 41 wordt momenteel door de
eigenaar een idee ontwikkeld. Het eerste voorlopige plan ( PAS Architecten)
bestaat uit de sloop van het huidige winkelpand en de nieuwbouw van
stadswoningen en appartementen.
parkeerplaatsen op eigen terrein

Appartementen/stadswoningen

Brouwerijstraat 41

7

4

Het effect op de parkeerbalans van de nieuwbouw Brouwerijstraat nummer 41.
hoogseizoen werk
werk
werk
zaterdag
zaterdag
zondag

4

ochtend

middag

avond

middag

avond

middag

parkeerplaatsen

+1

+6

-5

+9

-3

-4

laagseizoen

werk
ochtend

werk
middag

werk
avond

zaterdag
avond

zondag
middag

parkeerplaatsen

-1

+1

-6

-3

-4

zaterdag
middag

+3

Indien het plan volgens de ideeschets wordt uitgevoerd dan is het effect op
het centrumgbied als volgt:: Door de sloop van het huidige winkelpand en
het vervallen van 2 parkeerplaatsen op eigen terrein en het bouwen van 7
woningen met 4 parkeerplaatsen op eigen terrein zijn er toch nog 6 parkeerplaatsen meer nodig in de openbare ruimte dan in de huidige situatie. Met
name door de toename van de parkeerbehoefte op doordeweekse avonden
zal de parkeerdruk in de Brouwerijstraat verder worden vergroot. Op alle
middagen vermindert de parkeerdruk in zeer geringe mate. Op de overige
tijdstippen zal de extra parkeerdruk gemakkelijk in de directe omgeving
kunnen worden opgelost.
Advies is dan ook, gezien de grote parkeerdruk in dit deelgebied op de
avonduren, om meer parkeerplaatsen te realiseren op eigen terrein of
minder woningen te realiseren op deze locatie en dus het plan aan te passen.
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4.1.9

Locatie van de Lidl

Voor de locatie van de Lidl aan de Langestraat wordt momenteel door de
Lidl een nieuwbouwplan ontwikkeld. Het plan bestaat uit de sloop van de
huidige bebouwing en nieuwbouw van zowel winkelruimte als woningen.
BVO winkel en/of horeca

Lidl

appartementen

1450

12

gezinswoningen

parkeerplaatsen op eigen terrein

4

118

garages

7

Het effect op de parkeerbalans van de nieuwbouw van de Lidl
hoogseizoen

werk
ochtend

parkeerplaatsen

6

laagseizoen

werk
ochtend

parkeerplaatsen

4

8

werk
middag

-1

werk
avond

7

zaterdag
middag

-7

zaterdag
avond

zondag
middag

11

11

werk
middag

werk
avond

zaterdag
middag

zaterdag
avond

zondag
middag

5

9

2

11

11

Door de sloop van de huidige supermarkt (met nu 90 parkeerplaatsen) en de
nieuwbouw van een supermarkt, woningen en appartementen waarbij 94
parkeerplaatsen bij de supermarkt worden aangelegd en 7 garages extra
worden gebouwd zijn er in het hoogseizoen nog 7 parkeerplaatsen meer
nodig dan in de huidige situatie. De woningen en de parkeerplaatsen op
eigen terrein bij de woningen zijn niet meegerekend in de parkeerbalans daar
ze buiten het plangebied liggen en de parkeerlocatie afgesloten is.
Alleen de toename van de parkeerbehoefte op zaterdagmiddag met 7
parkeerplaatsen zal in het hoogseizoen de parkeerdruk in het centrum
verder vergroten. Op de overige tijdstippen is er voornamelijk een geringe
afname van de parkeerdruk.
Advies is dan ook om de 7 extra benodigde parkeerplaatsen voor de Lidl te
realiseren op eigen terrein door aanpassing van het plan.
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Locatie parkeerterrein Baljuw Veltersweg
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4.1.10

Aanleg parkeerplaats Baljuw Veltersweg

De gemeente Sluis heeft het voornemen een nieuwe parkeerlocatie aan te
leggen aan de Baljuw Veltersweg ter grootte van 80 parkeerplaatsen. Deze
parkeerlocatie kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt: Voor het
Zwincollege, voor sportevenementen en als overloopparkeerplaats voor het
plangebied.
parkeerplaatsen

Baljuw Veltersweg

80 of meer

Het effect op de parkeerbalans bij aanleg van de parkeerlocatie Baljuw
Veltersweg
hoog- en
werk
laagseizoen ochtend
80
parkeerplaatsen

werk
middag

werk
avond

zaterdag
middag

80

80

80

zaterdag
avond

80

zondag
middag

80

Deze parkeerlocatie zorgt op ieder tijdstip voor een positief effect op de
parkeerbalans van 80 parkeerplaatsen.

4
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opstelling weekmarkt in de huidige situatie

Raadhuisplein
Markt

Ledelplein
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locatie van de horecavoorzieningen (rood) met de aanduiding van de entreegebieden voor
voetgangers en fietsers (blauw) naar het winkelconcentratiegebied
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