
 

 

Wonen in een groene wijk met een stedelijk karakter op steenworp 

afstand van het centrum van Middelburg 

In Middelburg wordt door Stevast Baas & Groen een woningbouwplan ontwikkeld met 

appartementen langs het water en verschillende typen eengezinswoningen. In totaal worden ca. 110 

woningen gerealiseerd. Deze nieuwsbrief informeert u over de stand van zaken en de verdere 

planning. 

 

Geachte heer/mevrouw,  

 

U heeft aangegeven dat u geïnformeerd wilt worden over de verdere ontwikkelingen van de 

woningen en appartementen in het project Veersepoort fase 5. 

Sinds 2016 wordt door ons, in samenwerking met de gemeente Middelburg en Architectenstudio 

Herman Herzberger, gewerkt aan het plan in Veersepoort. Op 13 juli 2016 is het initiatief voorstel op 

een gemeentelijke informatieavond gepresenteerd aan de directe omgeving.  Om de burgers van 

Middelburg te betrekken bij de planvorming is naar aanleiding van de informatiebijeenkomst een 

klankbordgroep van omwonenden gevormd.  

Klankbordgroep 

Naast alle ingekomen reacties heeft de klankbordgroep in verschillende sessies met ons meegedacht 

over het plan en suggesties aangedragen om het plan nog beter te maken en goed te verankeren in 

de bestaande omgeving. Het plan is gedurende dit inspraakproces op verschillende punten 

aangepast.  

Hierbij moet u denken aan bijvoorbeeld het aantal appartementengebouwen dat is aangepast van 

vier naar drie. Hierdoor ontstaat een ruimtelijker beeld aan het water en een breder doorgezicht. 

Ook is de ontsluiting van het plan op verzoek van de klankbordgroep aangepast. De ontsluiting aan 

de zuidzijde van het plan (Dillenburglaan) is aangepast naar een fietspad met de mogelijkheid van 

toegang voor hulpdiensten. Verder heeft er een inventarisatie plaatsgevonden naar het te behouden 

groen. Uitkomst hiervan is dat het groen naast het fietspad vanaf de Dillenburglaan voor een groot 

deel behouden kan worden. In bijgevoegde afbeeldingen zijn deze aanpassingen te zien. 

 

 

 

 

 



 

  

Planvoorstel informatieavond 13 juli 2016  

  

Stedebouwkundig plan februari 2018 



 

Vier appartementengebouwen informatieavond 13 juli 2016 

 

Drie appartementengebouwen februari 2018 

 

Ontwerp 

Het plan bestaat uit ca. 110 woningen van verschillende groottes en voor diverse doelgroepen: 

 Appartementen A variëren in oppervlakte tussen ca. 85 m2 en 160 m2 , liggen aan het water 

met ruime balkons en diverse indelingen 

 Hofwoningen Type B van ca. 160 m2 gebruiksoppervlakte met een ruime woonverdieping 

met tuin, in basis 3 slaapkamers, een vide die de Begane Grond en de 1e verdieping met 

elkaar verbindt en vele aanpassingsmogelijkheden. 

 Rijwoning Type C van ca. 150 - 175 m2 gebruiksoppervlakte met een breedte van ca. 7,5 m 

en een diepte van ca. 11,40 m, ruime woonverdieping met tuin en grote inpandige berging, 

in basis 4 slaapkamers en de mogelijkheid om een extra slaapkamer met badkamer op de 

Begane Grond te maken. 

 Rijwoning Type D van ca. 194 m2 gebruiksoppervlakte met een breedte van ca. 9 m en een 

diepte van ca. 11,40 m,  ruime woonverdieping met tuin en grote inpandige berging, in basis 

4 slaapkamers en de mogelijkheid om een extra slaapkamer met badkamer op de Begane 

Grond te maken. 

 Bijzondere woningtype E is een vrijstaande woning die nog verder moet worden uitgewerkt. 

 

 



  

Plattegronden type B 

 

Plattegronden type C 

 

Plattegronden type D 

 



 

 

 

 

Plattegrond appartementen 

 

 

Het definitieve woningprogramma wordt bepaald aan de hand van de markconsultatie die op een 

later moment plaats vindt. De bijgevoegde impressies in deze nieuwsbrief laten de impressies van 

het laatste ontwerp woningen C/D zien (voorlopig ontwerp). 

 



 

Impressie buurtweg 

Bestemmingsplan en planning 

Het gewijzigde plan is voorgelegd aan het College van Burgemeester & Wethouders om als volgende 

stap de planologische procedure in gang te zetten. Wat hierna volgt is de officiële inspraak, als 

onderdeel van de bestemmingsplanprocedure.  

De ontwikkeling van het woningbouwplan bevindt zich op dit moment nog in het stadium van een 

voorlopig ontwerp. Om de bouw van de gewenste woningen mogelijk te maken zal een 

bestemmingsplanprocedure worden doorlopen.  

Er is besloten dat er op korte termijn een volgende informatieavond wordt gehouden, waarin het 

proces en het gewijzigde plan zal worden toegelicht. Hiervoor krijgt u als belangstellenden 

binnenkort een uitnodiging.  

 

Bent u geïnteresseerd in een woning in Veersepoort? 

De woningbouwplannen zullen de komende tijd verder worden uitgewerkt. Verwacht wordt dat 

begin 2019 met de verkoop van de woningen zal worden gestart. Indien u geïnteresseerd bent, kunt 

u zich vrijblijvend aanmelden via het interesseformulier op http://veersepoort5.nl/. Wij houden u 

dan op de hoogte van de ontwikkelingen van het project. 

Met vriendelijke groet, 

Stevast, Baas & Groen & Gemeente Middelburg 

http://veersepoort5.nl/

