
1

09-12-2015



Op de linkerdia ziet u de kavels aan de Dorpsrand. Wit is al bebouwd. Rood is nog niet 
bebouwd maar wel verkocht. Op de kavels in geel is een optie genomen. De 
blauw/groene kavel is nog te koop. Misschien kan de beperking op deze kavel worden 
opgeheven zodat ook bouw van een tweekapper mogelijk wordt.
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Dit is een voorstel voor bebouwing aan de Eggerlaan. Nr. 1 is de huidige Stuik. Nr 2, 3 en 4 
hebben te maken met de aanbouw van een nieuwe gymzaal aan de Stuik. Nr. 5 a en b zijn 
locaties voor mogelijke woningbouw voor senioren ( in totaal ruim 1600 m2). Nr. 6 is het 
speelveld en nr. 7 basisschool “Op Weg”. De gemeente start binnenkort met de 
voorbereiding voor een bestemmingsplan voor deze locatie. Hopelijk kan dit plan in 2016 
worden vastgesteld en kan in 2017/2018 gestart worden met de bouw van een nieuwe 
gymzaal aan de Stuik en de geplande seniorenwoningen.
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Het bestemmingsplan Peelstraat/Rietdijk is opnieuw in procedure gebracht. Hopelijk is 
het plan in maart 2016 definitief vastgesteld. Het is een bestemmingsplan in het kader 
van Ruimte voor Ruimte. De kavels zijn door makelaar van Casteren nu al opnieuw in de 
verkoop gedaan. Er zijn ook enkele kleinere kavels te koop. De kleinste kavel voor een 
tweekapper (nr. 7 en 7 a) is 250 m2 per kavel. Voor meer informatie zie de site 
www.ruimtevoorruimte.com . Type op "locatie" Vorstenbosch in.
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De gemeente heeft voor toekomstige bebouwing in Vorstenbosch het voornemen om 
plan Bergakkers fase III te ontwikkelen. Hiervoor is reeds grond aangekocht maar moet 
een gedeelte van de grond nog in eigendom worden verworven. Het betreft een locatie 
gelegen aan de achterkant van de Bergakkers en wordt begrensd door de Kapelstraat en 
de Kampweg ( tot achter het loonwerkersbedrijf van Somers).
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