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In de vorige nieuwsbrief hebben wij u 
geïnformeerd over de voortgang van fase 1:
de ontwikkeling van het hof gelegen aan 
de Deken van den Ackerhof, Vorstendom 
en Verlengde Kerkstraat. Het vernieuwde 
ontwerp is inmiddels door de welstands-
commissie positief ontvangen. In deze 
nieuwsbrief laten we beelden van het ont-
werp zien en vertellen de architecten over 
het ontwerp.
 
Maar er is meer gebeurd in de afgelopen 
maanden: het beeldkwaliteitsplan openbare 
ruimte is door Esther Kruit van Buro Kruit 
tot een defi nitieve versie ontwikkeld, met 
organisaties en instanties is een welzijns-
traject gestart voor de ontwikkeling van 
een multifunctionele accommodatie en 
we hebben intensief contact gehad met de 
leden van de klankbordgroep. Nieuwsgie-
rig geworden? U leest er alles over in deze 
nieuwsbrief.

Een nieuwe nieuwsbrief

Overzicht van het hof, bekeken vanaf het centrum van Cuijk richting de Maas.



Tonnie Janssen, gemeentelijk projectleider 
Cuijkse Cantheelen, licht de ruimtelijke 
procedures toe. 

Wat is een bestemmingsplan?
In een bestemmingsplan legt de gemeente 
vast wat de bestemming van de grond is, 
bijvoorbeeld woningen, recreatie, horeca of 
kantoren. Op de kaart die bij het bestem-
mingsplan hoort, staan de verschillende 
bestemmingen aangegeven. In het plan 
staan ook de voorschriften die bij de ver-
schillende bestemmingen horen. Daar-
naast gaat het bestemmingsplan vergezeld 
van een toelichting. 

Hoe komt een bestemmingsplan tot 
stand?
 de gemeente stelt een ontwerpbestem-

mingsplan op met een toelichting en een 
plankaart; 
 in het Cuijks Weekblad en op de website 

van de gemeente wordt aangekondigd dat 
het plan gedurende 6 weken kan worden 
ingezien. In deze periode van 6 weken kan 

iedereen bij de gemeenteraad een mening 
geven over het ontwerpbestemmingsplan 
(zienswijze);
 na die periode van 6 weken moet de 

gemeenteraad binnen 12 weken het plan 
vaststellen;
 binnen 2 weken nadat het plan is vast-

gesteld moet de gemeenteraad bekend 
maken dat het plan is vastgesteld. 
Beroep is voor belanghebbende mogelijk 
bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State. Binnen circa 12 maanden 
doet de rechter uitspraak;
 het bestemmingsplan treedt in werking 

met ingang van de dag na afloop van de 
beroepstermijn van 6 weken. Er kan dan 
begonnen worden met de uitvoering van 
het plan of onderdelen daarvan.

Waarom 2 bestemmingsplannen?
Veel van de verouderde huidige bebouwing 
in het plangebied van de Cuijkse Canthee-
len, wordt vervangen door nieuwbouw 
van Mooiland Maasland en Zorgcentra 
Pantein. Er komen nieuwe woningen en 
zorg- en welzijnsfaciliteiten. Om dat alle-
maal mogelijk te maken moet er een nieuw 

Bestemmingsplannen Cuijkse 
Cantheelen

bestemmingsplan worden opgesteld. 
Gekozen is voor het opstellen van 2 afzon-
derlijke bestemmingsplannen. Eén voor 
de bebouwing van het huidige parkeer-
terrein voor Maartenshof (eerste fase) 
en één voor het resterende gebied van 
de Cuijkse Cantheelen. Een afzonderlijk 
bestemmingsplan voor de eerste fase is 
noodzakelijk om de woningen hier tijdig te 
kunnen bouwen. Een deel van de bewo-
ners die geherhuisvest moeten worden 
uit het gehele plangebied kunnen zo snel 
een nieuwe woning in de nieuwe Cuijkse 
Cantheelen krijgen. 

De bestemmingsplannen worden opge-
steld door Bureau Pouderoyen uit Nijme-
gen. In de huidige planning zal het ont-
werp bestemmingsplan voor de eerste fase 
eind januari 2009 gereed zijn. Er zal dan 
een informatieavond worden gehouden, 
waarna het plan aansluitend in procedure 
gaat. Voor het ontwerp bestemmingsplan 
voor de gehele Cuijkse Cantheelen is de 
verwachting dat dit medio 2009 in proce-
dure kan worden genomen.

Intensief contact met de leden 

van de klankbordgroep In de afgelopen periode is er intensief 
contact geweest met de klankbordgroep. 
Er zijn in de tweede helft van dit jaar drie 
bijeenkomsten geweest waarin de leden 
zijn geïnformeerd over de laatste stand 
van zaken. Op de agenda van de bijeen-
komsten staat standaard de bespreking 
van de voortgang voor fase 1 en fase 2, de 
planologische procedures en de planning. 
In de bijeenkomsten is daarnaast extra 
aandacht besteed aan een toelichting op 

het aantal parkeerplaatsen dat per fase 
gerealiseerd wordt. Ook is er in de klank-
bordgroep gesproken over een door één 
van de klankbordgroepleden ingebracht 
voorstel voor de bouwplanning van fase 1. 
In de laatste bijeenkomst is aan de klank-
bordgroep een uitvoerige presentatie van 
het ontwerp van fase 1 gegeven door de 
architecten, die in deze nieuwsbrief aan 
het woord komen. Enkele leden van de 
klankbordgroep konden naderhand met  

de architect in overleg over de verdere  
invulling van de plattegronden van fase 1. 
In een volgende nieuwsbrief laten wij 
graag één van de leden van de klankbord-
groep aan het woord.

Aanzicht van het hof vanaf de Vorstendom.



Het hof vormt de eerste 
stap naar dit nieuwe 
gebied voor Cuijk.

Interview met Maarten Otten 

en Claudia Bosseler van  

Architecten aan de Maas,  

architecten van fase 1

Wat is de rol en functie van de architecten 
in het ontwerp van de eerste fase van de 
Cuijkse Cantheelen?
Als architecten zijn wij verantwoordelijk 
voor de verschijningsvorm van de ge-
bouwen ofwel hoe alles eruitziet. Dan is 
het ook belangrijk te bestuderen hoe de 
bestaande structuur van Cuijk is om daar 
het nieuwe deel Cuijkse Cantheelen goed 
op aan te laten sluiten. Omdat we graag 
willen dat nieuwe gebouwen niet enkel als 
leuke gevels gezien worden, vinden we 
het belangrijk dat ook praktische zaken als 
o.a. parkeren, een goede toegankelijkheid 
van gebouwen en openbare ruimte en vei-
ligheid (bijvoorbeeld goede verlichting ’s 
avonds) aan de orde komen. Het inpassen 
van de gebouwen betekent ook dat je oog 
hebt voor hoe alles goed op elkaar aan-
sluit (een integraal ontwerp van gebouwen 
en openbare ruimte), zodat van groot (ste-
denbouwkundig) naar klein deze nieuwe 
buurt een aanwinst voor Cuijk wordt.

Wat maakt de Cuijkse Cantheelen voor 
jullie tot een interessant en uitdagend 
project?
Het hof vormt de eerste stap naar dit 
nieuwe gebied voor Cuijk. Het is uitda-
gend omdat de gebouwen zorgvuldig in 
de het hart van Cuijk ingepast moeten 
worden. Het is spannend om zo’n ontwik-
keling van een masterplan op papier via 
talloze discussies te zien groeien tot de 
eerste daadwerkelijk gerealiseerde gebou-
wen en dat alles van dichtbij te kunnen 
volgen. Waarbij het voor ons als ontwer-
pers bijzonder boeiend is de sfeer die in 
het masterplan beschreven wordt om te 
vormen tot een concreet plan. 

Kunnen jullie iets vertellen over de opgave 
en uitdaging specifiek voor het ontwerp 
van het hof?
Het hof vormt qua ligging de schakel tus-
sen de binnenstad van Cuijk en het grote 
gebied van de Cuijkse Cantheelen. Het 
gebied vraagt eigenlijk om twee voorzij-

den: langs de Vorstendom en Deken van 
de Ackerhof en het binnenhof. Omdat ook 
het parkeren voor een deel in dit binnen-
hof gedacht is, is het specifieke aan de 
opgave hier een slim voorstel voor te be-
denken waarbij toch een mooie, sfeervolle 
en intieme ruimte gevormd wordt.

Hoe willen jullie dat bewoners van het 
hof van de Cuijkse Cantheelen straks het 
gebouw ervaren en beleven?
De gebouwen zijn zo ontworpen dat de 
appartementen gericht zijn op de straten 
rondom en als het ware contact zoeken 
met de stad, maar tegelijkertijd ook een 
mooi binnenhof met groen omsluiten. Op 
deze manier kunnen bewoners genieten 
van de levendigheid dichtbij het centrum, 
maar ook van de rust binnen dit hof. Het 
zou fantastisch zijn als er een mooie 
volwassen grote boom middenin het hart 
van dit binnenhof geplant kan worden als 
sfeerrijk middelpunt voor de toekomstige 
bewoners.
 

 

Aanzicht van de buitenzijde van de Verlengde Kerkstraat.

Aanzicht van de binnenzijde van de Verlengde Kerkstraat.



Heeft u na het lezen van de nieuwsbrief 
nog vragen? Dan kunt u het volgende 
doen:
  Neem telefonisch contact op met de 
volgende personen: 

-  als Pantein-bewoner met Annemiek van 
de Rijdt, telefoon 0485-312557

-  als huurder bij Mooiland Maasland met 
Marjan Hendriks, telefoon 0486-439900 

- met algemene vragen voor de 
 gemeente met Ljubo Sijakovic,
 telefoon 0485-396663

  Elke woensdag houdt Mooiland Maas-
land van 13:00 tot 14:00 uur inloop-
spreekuur in de woning aan de Lage 
Weidjes 20. Huurders van Mooiland 
kunnen daar met hun vragen en op-
merkingen terecht bij Marjan Hendriks, 
woonconsulente van Mooiland.

Meer Informatie?

Vooruitblik

Het komende jaar zal vooral in het teken 
staan van de procedures voor de bestem-
mingsplannen. Zonder een goedgekeurd 
bestemmingsplan kan er immers niet 
gestart worden met de bouw. In de eerste 
helft 2009 gaat het bestemmingsplan van 
voor de eerste fase van de Cuijkse Can-
theelen in procedure. In dezelfde periode 
wordt gewerkt aan de voorbereidingen 
voor het bestemmingsplan van het ove-
rige gedeelte van de Cuijkse Cantheelen. 
Verder worden de plannen voor de MFA 
in Cuijkse Cantheelen nader uitgewerkt en 
wordt door de architecten gewerkt aan het 
ontwerp van fase 2 en 3. 

Nieuwsbrief december 2008 is een uitgave 

van gemeente Cuijk, Pantein en Mooiland 

Maasland. Ontwerp: Di-visie Cuijk

Welzijn: ontwikkeling van een 

multifunctionele accommodatie

In het huidige gebied zijn veel organisaties 
actief die tal van (welzijns-) activiteiten 
organiseren. De organisaties en hun 
activiteiten moeten straks weer een plaats 
krijgen in de Cuijkse Cantheelen. Door 
het projectteam Cuijkse Cantheelen is 
besloten om hiervoor een multifunctionele 
accommodatie (MFA) te ontwikkelen. 
In een MFA maken verschillende organisa-
ties efficiënt gebruik van dezelfde ruimten 
en voorzieningen en zoeken zij aanslui-
tingen tussen hun activiteiten. Hierdoor 
wordt meerwaarde van de accommodatie 
gecreëerd en ontstaat zeer efficiënt (mul-
tifunctioneel) gebruik van de beschikbare 
ruimte. Van belang is dat organisaties 
begrijpen hoe er in deze nieuwe situatie 
met elkaar en de ruimten kan worden 
omgegaan en dat in beeld komt hoe de 
activiteiten van de verschillende organisa-
ties elkaar kunnen versterken. 
Om de organisaties met elkaar in contact 
te laten komen is in oktober 2008 een 
startbijeenkomst georganiseerd waarin 
een toelichting is gegeven op het concept 
van een MFA. In de workshop zijn de 

eerste wensen voor deze accommodatie 
in beeld zijn gekomen. De workshop is 
gehouden in het Wapen van Reek, een 
al bestaande MFA in Reek. Zo kregen de 
mensen vast een indruk van wat een MFA 
in kán houden. 
Inmiddels hebben de diverse organisaties 
hun wensen voor de toekomstige MFA in 
beeld gebracht en wordt door het project-
team Cuijkse Cantheelen onderzocht hoe 
al deze wensen samen een goed pro-
gramma van eisen kunnen vormen. Dit 
programma van eisen wordt meegegeven 
aan de architect van fase 2 (hof 2 en hof 
3) waar het MFA straks een plaats zal 
krijgen.

Deelnemende organisaties spelen het kernwaardenspel.


