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• Typologie voor 1-2 persoonshuishoudens 
Woningen voor de kleinere huishoudens, 
voor de senioren en starters. Een compacte 
woning met een kleine tuin. Met de 
mogelijkheid tot doorstroming ten gevolge 
van verhuizende senioren. 

• Voor het dorp 
Woningen voor de mensen binnen het 
dorp. De doorstroming binnen Casteren op 
gang brengen. Het mixen van de diverse 
leeftijden en doelgroepen binnen het dorp. 

• Dorps in uitstraling 
Passend binnen de dorpse kleinschalige 
sfeer. Met een achterom en eigen schuur. 
Lage bebouwing, niet te modern en het 
behouden van de dorpse ruimtelijkheid. 

Zes belangrijke punten 
uit de participatie op 
donderdag 10 maart

• Hofje met een groene plek 
Een grote groene plek, voor bewoners en 
de omgeving. Een open en groene plek, 
waar gewandeld, gespeeld en ontmoet 
kan worden. Met behoud van volwaardige 
bomen. 

• Duurzaam en bestendig 
Voorbereid op de toekomst. Met duur-
zame en energiezuinige woningen die 
onderhoudsarm zijn. Woningen die flexibel 
in doelgroep zijn, levensloopbestendig en 
mogelijk zorgwonen. 

• Snelheid en betaalbaarheid 
Een antwoord op de urgentie van de 
woningmarkt. Snelle en betaalbare 
woningen, zoals prefab,- klus- en 
cascowoningen. En aandacht voor 
toekomstbestendige betaalbaarheid.

Een concept voor de Willibrordusstraat in 5 thema’s:

- Woningbouw Willibrordusstraat -
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- Woningbouw Willibrordusstraat -

schetsontwerp

naar de Dorpstuin

De Dorpstuin 

De Dorpstuin ligt als een groene open 
ruimte aan de Willibrordusstraat. De 
kern van de Dorpstuin werkt als een 
groene uitloper van de straat. De 
woningen staan rondom deze centrale 
plek. Hier ontmoeten bewoners elkaar, 
kunnen kinderen spelen en kan de 
buurt samenkomen. De kleinschalige 
woningen omarmen de centrale open 
plek. Verder op het terrein vormen 
de woningen een steeds smaller 
wordende wig. Hier ontstaat een meer 
intiem en geborgen buurtplekje. 
Daarachter is nog net het uitbundige 
groen zichtbaar. Een plek met grote 
volwassen bomen. De gebouwen zijn 
dan ook zo geplaatst dat de bomen 
behouden kunnen worden.

De woningen zijn relatief klein, 
maar fijn. Geschikt voor kleinere 
huishoudens voor zowel starters 
als senioren. De woningen bestaan 
uit één laag met een kap en iedere 
woning heeft een eigen achtertuin. 
De gebouwen staat met de rug 

gepositioneerd naar de omliggende 
tuinen voor behoud van privacy. Zowel 
de bestaande, als de nieuwe woningen 
hebben een achterom. Parkeren 
wordt deels aan de Willibrordusstraat 
opgelost en achter de tuinen aan de 
noordzijde van het terrein.
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Indeling plattegrond:

Programma:

Parkeren:

Architectuur:

Hoogte:

Openbare ruimte & groen:

- Woningbouw Willibrordusstraat -

uitwerking schetsontwerp

De huurwoningen worden passend 
toegewezen volgens de criteria 
van WSZ. Passend toewijzen zorgt 
ervoor dat mensen een woning 
mogen huren die bij hun inkomen 
past. Naast huurwoningen worden 
er ook koopwoningen in het plan 
opgenomen.

Plattegrond: 
10 rijwoningen voor 1-2 persoonshuishoudens, 
5 seniorenwoningen en 24 parkeerplaatsen

variant a: 1 laag met daarop een kap
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variant b: 2 lagen met een plat dak
variant a: 
Door het benutten 
van de ongebruikte 
parkeerruimte in 
de straat, kan het 
waardevolle groen 
op het perceel 
behouden worden.

variant b: 
De ruimte op het 
perceel wordt 
benut voor parkeer-
plaatsen. In de 
straat is plek voor 
bezoekersparkeren.
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