
Zevenbergen Oost



Zevenbergen Oost

◦ Aanleiding
◦ Presentatie eerste ideeën Zevenbergen Oost
◦ Behandelen vragen en suggesties

◦ Vragen via chatfunctie



Zevenbergen Oost - Aanleiding

◦ Woningbehoefte onderzoek 
◦ Versnelling woningbouwopgave in de hele gemeente
◦ Ontwikkeling LPM, bestuursakkoord (1000 woningen)
◦ Regionale Investeringsagenda (RIA) Breda
◦ Laatste woningen Bosselaar Zuid in 2023/2024
◦ Locatie is aangegeven in Structuurvisie 2030



Visie op hoofdlijnen



Visie op hoofdlijnen

◦ Voor de ontwikkeling afhankelijk van ontwikkelaars
◦ Hoe kijkt gemeente naar gebied? => Visie op hoofdlijnen







Visie op hoofdlijnen – Belangrijkste punten

◦ Aanleg randweg + tunnel Zuidrand onderdeel ontwikkeling
◦ Stedelijke functies binnen de randweg

◦ Verbinden van de wijk en heel Zevenbergen met de Mark 
◦ Delen van gronden direct aan de Mark omzetten naar 

groen en recreatie 

◦ Verbinding met het centrum en station (langzaam 
verkeerstunnel)

◦ Op termijn station vanaf twee kanten bereikbaar

◦ Werken met kleinere buurten met eigen identiteit/thema
◦ Nieuwe entree voor Zevenbergen (appartementengebouw)



Visie op hoofdlijnen – Wonen

Aantallen:
◦ Zwaneveld: circa 300 nieuwe woningen
◦ Markvelden: circa 600 nieuwe woningen
◦ Markzoom: circa 100 woningen (bijzondere woningen)



Visie op hoofdlijnen – Wonen

Typologie:
Gemengde wijk met gemengde woningtypen: 
◦ Sociale huur: 25-30%
◦ Middenhuur (tot € 1000,-): circa 10%
◦ Goedkoop en middeldure koop (tot NHG): circa 25%
◦ Boven de NHG: circa 35%

Doelgroepen:
◦ Geschikt voor senioren: minimaal 10%
◦ Bijzondere woonvormen: inspelen op de marktvraag

(Geclusterd, Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO), 
meergeneratie, flexwoningen, tiny houses)



Visie op hoofdlijnen – Overige functies

◦ Ruimtereservering voor centrale maatschappelijke 
voorzieningen in de wijk 

◦ Klein medisch centrum (inclusief huisartsenpost)
◦ Geen detailhandel/supermarkt

◦ In gebied Markzoom: mogelijk kleinschalige recreatie



Zwaneveld – bereikbaarheid (aansluitingen indicatief)



Markvelden – bereikbaarheid (tracé en aansluitingen indicatief) 



Visie op hoofdlijnen – Bereikbaarheid

◦ Randweg onderdeel van de ontwikkeling
◦ Tunnel onder het spoor (Bosselaar Zuid) 
◦ Diverse aansluitingen, ook vanuit Oostrand
◦ Zwaneveld voor de auto niet koppelen aan Zwanegat



Visie op hoofdlijnen – Bereikbaarheid

◦ Onderzoeken mogelijkheden tunnel nabij station
◦ Opheffen overgang bij station 
◦ Op termijn station vanaf twee kanten bereikbaar
◦ Auto is niet het belangrijkste: deelmobiliteit, openbaar 

vervoer, fietsen en wandelen



Visie op hoofdlijnen – Landschap, water en natuur

◦ Ruim en landschappelijk van opzet
◦ Ruimte voor water en groen (klimaatadaptatie)
◦ Ruimte voor spelen en bewegen 



Visie op hoofdlijnen – Landschap, water en natuur

◦ Water Zwanegat gebruiken als 
kwaliteit

◦ Landschap, natuur en recreatie 
versterken richting de Mark 

◦ Zoveel mogelijk behoud 
laanbeplanting



Visie op hoofdlijnen – Duurzaamheid

◦ Elk bijgebouw krijgt een groen dak
◦ Voor elke woning planten we 3 bomen
◦ Waterberging gecombineerd met parkeerplekken
◦ Qua duurzaamheid is Bijna Energie Neutraal Gebouw 

(BENG) de norm
◦ Duurzaamheid als thema voor een of meerdere 

buurt(en)



Besluitvorming 

13 januari: Raadsinformatieavond
17 januari: Online sessie inwoners 
20 januari: Commissievergadering
3 februari: Gemeenteraad 

Besluitvorming over vaststellen startdocument (inclusief 
Visie op hoofdlijnen)
Besluitvorming om de haalbaarheid in beeld te gaan 
brengen:
◦ Planologie / milieu
◦ Financieel
◦ Maatschappelijk



Planning

Planning:
2022 - begin 2023: Plannen concreet maken

Haalbaarheid in beeld brengen

2023: Besluitvorming gemeenteraad 
over haalbaarheid

2023 - 2024: Planologische procedure 
Bestemmings-/omgevingsplan

Eind 2024: Start werkzaamheden



Betrokkenheid

Betrokkenheid:
◦ Informatie beschikbaar op 

www.moerdijk.nl/zevenbergenoost
◦ Klankbordgroep in vervolgtraject
◦ Informatieavonden in vervolgtraject
◦ Nieuwsbrief 

Vragen:
◦ Vragen via de chatfunctie van Teams
◦ Meest gestelde vragen en antwoorden komen op de 

website
◦ Vraag niet beantwoord? Nogmaals stellen via de 

website (reactieformulier)





Vragen 
(via de chatfunctie)


