Meest gestelde vragen van de buren van
“PUUR Wonen in Meerhoven”
Deze lijst met vragen en antwoorden wordt up-to-date gehouden. Elke week wordt de nieuwe lijst
online geplaatst.
Hoeveel woningen omvat het plan?
Het project bestaat uit 56 woningen. Verdeelt in 3 clusters van respectievelijk 9 woningen, 21
woningen en 26 woningen. Het geldende Bestemmingsplan laat 71 woningen toe, daar blijven we
dus ruim onder. Natuurlijk worden ook de grenzen van de Bestemmingsplankaart gerespecteerd.
Hoe worden de woningen langs de Graslook geplaatst?
Op de situatietekening op de website kunt u goed zien hoe de woningen in het gebied worden
geplaatst. Geen lange rijen woningen of carrés met woningen zoals je elders ziet in Meerhoven, maar
3 clusters midden in het groen. Er komen dus ook maar weinig woningen direct aan de Graslook en
de Grasbloem te staan. De meeste woningen liggen in het gebied, tussen het groen.
Hoe is het parkeren opgelost?
Het plan voorziet in voldoende parkeerplaatsen voor de nieuwe bewoners en ook bezoekers. Er
wordt dus geen parkeerdruk gelegd op de reeds aanwezige parkeerplaatsen.
Blijft er nog wel groen over?
Jazeker! De 3 clusters met woningen worden in het groen geplaatst. Het gecultiveerde grasland
maakt plaats voor een mooie natuurontwikkeling. Het gebied zal worden ingezaaid met hooi en
kruiden en wordt voorzien van grond uit vergelijkbaar natuurterrein. Er zal daardoor een grotere
variatie ontstaan met meer bloembezoekende insecten en vlinders. De Rundgraaf krijgt hierin ook
een veel grotere rol. De oevers worden minder steil, zodat daar amfibieën als kikkers en
watersalamanders kunnen terugkeren.
Hoe hoog wordt er gebouwd?
De woningen bestaan uit maximaal 3 woonlagen, net als de woningen aan de Graslook en de
Grasbloem. De huizen worden uitgevoerd met een plat dak.
Kan ik het gebied straks nog wel bezoeken?
Dat is precies de bedoeling van de ontwikkeling. Er worden niet alleen 56 mooie woningen
ontwikkeld, maar het gebied wordt veel mooier gemaakt, zodat ook alle buurtbewoners hier kunnen
wandelen en verblijven. Het plan biedt dus ook echt iets nieuws voor haar buurtbewoners.
Hoe kan ik op de hoogte gehouden worden van de voortgang van dit project?
Je kan je hier aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.
Hebben wij als buren nog invloed op de uitwerking van het plan?
Ondanks dat we de kaders van het plan al samen met de gemeente hebben bepaald, luisteren wij
ook naar de buurtbewoners. Ideeën, aanvullingen en opmerkingen worden zorgvuldig bekeken en in
behandeling genomen.

