
 

 

 

Verslag informatieavond 11 juli 2022 
Omgevingsdialoog project PrincenPark | Breda 

  
Datum informatieavond:  11 juli 2022 
Locatie informatieavond: Sociaal Cultureel Centrum De Koe Princenhage  
Project: PrincenPark (Fase 3 Lucia Haga)  
Website: www.princenpark.nl 
Genodigden: Buurtbewoners  
Projectteam: Havermans Hielkema Architecten 

Lode Havermans  
Abe Hielkema 
MTD Landschapsarchitecten 
Ruud Dubbeld 
Lisan van der Wielen 
Gemeente Breda 
Willem Zwama 
HMV Invest BV 
Thomas Heuvel 

 
Verslag informatieavond 
Aanleiding informatieavond 
Plannen maken in de stad of dorpen kan niet meer alleen. Een goed initiatief vraagt om samenwerking 
en afstemming met inwoners, ondernemers, overheid en andere organisaties, kortom participatie. Dat 
is zinvol, want participatie leidt tot betere plannen en tot betere besluitvorming omdat alle belangen in 
beeld worden gebracht en meegewogen kunnen worden in de planvorming.  
 
De informatieavond van 11 juli 2022 is een initiatief van HMV Invest BV en vindt plaats in het kader van 
de participatie/omgevingsdialoog als voornoemd. HMV Invest BV is de initiatiefnemer van de 
nieuwbouwontwikkeling PrincenPark. Project PrincenPark betreft fase 3 van de totaalontwikkeling van 
het Haga Lucia terrein aan de Liesboslaan-Luciastraat te Princenhage Breda. Om project PrincenPark 
mogelijk te maken is een wijziging van het bestemmingsplan benodigd.  
 
Fase 1 betreft de realisatie van een nieuw woonzorgcentrum + 24 zorgappartementen en de bouw van 
46 zorgappartementen. Fase 1 is in 2016-2017 door HMV Invest BV gerealiseerd. Fase 2 betreft de 
realisatie van een nieuwbouw expertisecentrum op de hoek van de Nieuwe Heilaarstraat en de 
Ettensebaan. De ontwikkeling van fase 2 geschiedt door en voor rekening van Thebe en komt daarom 
niet aan bod op deze informatieavond. 



 

Inhoud informatieavond 
- Presentatie door projectteam (presentatie: bijlage 1); 
- Informele informatiemarkt (informatieborden: bijlage 2). 

 
Presentatie informatieavond 
Presentatoren: Lode Havermans (Havermans Hielkema Architecten), Ruud Dubbeld (MTD 
Landschapsarchitecten), Willem Zwama (Gemeente Breda) en Thomas Heuvel (HMV Invest BV). 
 
Vragen/opmerkingen n.a.v. de presentatie 
Vraag: Hoe verhoudt de nieuwbouwontwikkeling zich tot het bestaande Lucia gebouw, het bouwvlak 
van het vigerende bestemmingsplan en de bestaande appartementencomplexen?  
Antwoord: Dit zal nader inzichtelijk worden gemaakt door op één overzichtstekening de gevraagde 
onderwerpen inzichtelijk te maken. De overzichtstekening + toelichting is als bijlage 3 bij dit 
besprekingsverslag toegevoegd. 
 
Vraag: In het plan worden doodlopende wegen geïntroduceerd. Kunnen hulpdiensten zoals 
ambulances en brandweer en vuilniswagens keren? 
Antwoord: Alle wegen (en groenvoorzieningen welke niet op de parkeerkelders gelegen zijn) komen na 
realisatie in eigendom van de gemeente Breda. Dit houdt in de alle wegen in het plangebied zullen 
moeten voldoen aan alle mobiliteits- & veiligheidseisen welke de gemeente hieraan stelt. Het 
gepresenteerde ontwerp is inmiddels op alle relevante onderdelen getoetst door de gemeente Breda 
en akkoord bevonden.  
 
Vraag: Ongeveer 6x per jaar worden de ramen van de aangelegen complexen gewassen met een 
hoogwerker welke zich op de Luciastraat opstelt. Wanneer dit het geval is wordt de weg geblokkeerd. 
Hoe wordt dit opgelost in de nieuwbouwontwikkeling? 
Antwoord: Het profiel van de huidige weg wordt verbreed zodat het passeren van stilstaande wagens 
van bijvoorbeeld pakketdiensten of een hoogwerker mogelijk wordt. 
 
Vraag: De 24 zorgappartementen boven het woonzorgcentrum parkeren nu op een afgesloten 
parkeerterrein. Deze parkeerplaatsen worden verplaatst naar een parkeerhaven direct naast het 
woonzorgcentrum. Wordt deze nieuwe parkeerplaats ook afgesloten zodat huurders van de 
parkeerplaatsen ervan verzekerd zijn dat zij hun eigen parkeerplaats kunnen gebruiken? 
Antwoord: de parkeerhaven direct naast het woonzorgcentrum zal worden afgesloten zodat de 
parkeerplaatsen uitsluitend door huurders te gebruiken zijn. 
 
Vraag: Toen wij ons appartement zijn gaan huren in 2017 is door MVGM aangegeven dat er laagbouw 
gerealiseerd zou gaan worden ter plaatse van het huidige Lucia gebouw (fase 3).  
Antwoord: Binnen het huidige bestemmingsplan is bouw tot max. 16 m1 hoogte reeds mogelijk. HMV 
Invest BV is altijd uitgegaan van gestapelde woningbouw op de locatie en is niet op de hoogte van de 
uitlatingen van derden omtrent de bouwhoogte van de nieuwbouwontwikkeling in fase 3.  
 
Vraag: Is er onderzocht of de huidige wegenstructuur rondom het plangebied (Ettensebaan, 
Liesboslaan, Nieuw Heilaarstraat) qua capaciteit geschikt is voor de toename van het aantal 
verkeersbewegingen ten gevolge van de nieuwbouwontwikkeling? 



 

Antwoord: Op de locatie bevindt zich momenteel een woonzorgcentrum met ca. 170 wooneenheden, 
kantoren en een restaurant. Het gebruik van het huidige gebouw geeft momenteel dan ook een 
bepaalde druk op het openbaar gebied (m.n. bezoekers en personeel van Thebe). Wat exact de huidige 
belasting op het openbaar gebied is, is moeilijk vast te stellen. In de nieuwe situatie zal er eveneens 
een belasting op het openbare gebied ontstaan. Hoe zwaar die belasting zal zijn is eveneens moeilijk 
vast te stellen. Of het aantal verkeersbewegingen zal toenemen ten gevolge van de nieuwbouw is 
daarom niet vast te stellen. Omdat er echter ten gevolge van de nieuwbouwontwikkeling géén 
toename ontstaat in m2 is de verwachting van de gemeentelijke verkeerskundige dat de belasting op 
het openbaar gebied ongeveer gelijk blijft.  
 
“Aanvullende informatie over de mobiliteitsontwikkeling in Breda (bron Gemeente Breda): 
De ontwikkeling van Breda staat niet stil. De komende jaren realiseert de gemeente versneld 6.000 
woningen en 40-60 ha bedrijfsterrein realiseren. Ook daarna is de ambitie en verwachting dat de stad 
zich blijft ontwikkelen. De groei zal grotendeels binnen het bestaande stedelijke gebied worden 
opgevangen. Het betreft vooral herontwikkeling van gebieden waar nu of in het verleden ook functies 
actief waren. Breda wil graag een bijdrage leveren aan de grote behoefte aan woningen in Nederland. 
De groei van de mobiliteit blijft hierdoor naar verwachting in ieder geval tot 2030 doorgaan. Daarbij is 
de verwachting dat mobiliteit verandert door nieuwe (deel) ontwikkelingen en investeringen in het 
openbaar vervoer. In de Mobiliteitsvisie is daarom zoveel als mogelijk rekening gehouden met de 
voorziene ontwikkeling van de stad. Bijvoorbeeld in de keuzes voor de HOV-tracés, de aanpak van de 
Noordelijke Rondweg en ambities voor de (inter)nationale bereikbaarheid. Binnenstedelijk wordt er 
meer ingezet op OV, fiets en deelmobiliteit. Ook zal het betekenen dat er sommige plaatsen extra 
rijbanen voor de fiets en auto bij zullen komen. Op de Ettensebaan is de afgelopen jaren geen groei van 
het autoverkeer waargenomen. In 2009 reden hier gemiddeld 28.000 auto’s per dag en in 2019 (voor 
corona) 27.400. Halfjaarlijks wordt het verkeer op de Ettensebaan gemeten en indien nodig grijpt de 
gemeente in. Vooralsnog lijkt hier geen aanleiding voor te zijn. Na de zomervakantie zal de gemeente 
Breda een modeluitdraai opstellen.” 

Vraag: Is er onderzocht hoeveel de luchtkwaliteit zal verslechteren ten gevolge van toenemen van het 
aantal verkeersbewegingen? 
Antwoord: Of en in hoeverre het aantal verkeersbewegingen van & naar het plangebied zal toenemen 
is momenteel niet vast te stellen (zie ook beantwoording van de vorige vraag). De mogelijke 
verslechtering van de luchtkwaliteit is nu dan ook niet vast te stellen. Hierbij dient ook in ogenschouw 
genomen te worden dat er steeds minder vervuilende auto’s rondrijden en steeds meer auto’s 
elektrisch rijden. 
 
Vraag: Vorig jaar is mijn auto beschadigd door een grote tak welke uit een bestaande boom is gevallen. 
Is de gezondheidstoestand van de huidige boomopstand in beeld? 
Antwoord: De gezondheid van de aanwezige bomen wordt (nog) onderzocht mede om vast te stellen 
welke bomen kunnen blijven staan in het nieuwbouwplan.  
 
Vraag: Het kruispunt Liesboslaan/Liesbosstraat en de Nieuwe Heilaarstraat/Ambachtenlaan is 
momenteel gevaarlijk voor m.n. voetgangers. Als de nieuwbouwontwikkeling gereed is zullen nog veel 
meer voetgangers de kruising gebruiken om naar het centrum van Princenhage te komen/gaan. Kan er 
iets aan de veiligheid van de kruising gedaan worden? 



 

Antwoord: De veiligheid van de bestaande kruising zal nader door de gemeente worden beoordeeld.  
 
Vraag: Door de nieuwbouwontwikkeling verdwijnt mijn vrije uitzicht (opmerking van een bewoner 
woonachtig in de één van de 24 zorgwoningen boven het woonzorgcentrum Haga); 
Antwoord: Het huidige Lucia gebouw is ongeveer 10 m¹ hoog en staat op ca. 14/15 m¹ afstand van het 
woonzorgcentrum Haga. De geplande nieuwbouw tegenover het woonzorgcentrum Haga bestaat uit 4 
en gedeeltelijk 5 bouwlagen en staat op ca. 26 m¹ afstand. Gelet op de wisselende bouwhoogten van 
de nieuwbouw en de nieuwe positie van het bouwblok (op veel grotere afstand van het 
woonzorgcentrum Haga) wordt verwacht dat voldoende vrij uitzicht beschikbaar blijft. Daarbij dient te 
worden aangemerkt dat het vigerende bestemmingsplan momenteel ook een bouwhoogte van 16 m1 
toelaat.  
 
Vraag: Wat voor doelgroepen komen er in de nieuwbouwontwikkeling wonen? 
Antwoord: De gemeente Breda stelt eisen voor wat betreft de volkshuisvestelijke invulling van de 
nieuwbouw. Ongeveer 20% van de woningen moet in het sociale segment zitten, ca. 30% moet in het 
middeldure segment zitten en 50% van het programma mag in het vrije sector segment gerealiseerd 
worden. HMV Invest BV ontwikkelt niet specifiek voor één bepaalde doelgroep maar wil graag een 
grote differentiatie in doelgroepen. 
 
Vraag: Achter het complex met 46 zorgappartementen staat momenteel een hekwerk. Blijft dit 
hekwerk gehandhaafd in de nieuwbouwontwikkeling? 
Antwoord: Een gedeelte van het hekwerk zal worden weggehaald om een betere verbinding tussen 
het plangebied en het Luciapark te kunnen realiseren. Welk gedeelte van het hekwerk kan blijven staan 
zal nader worden onderzocht/worden besproken met de verhuurder van het complex. 
 
Vraag: Wat is de planning van de nieuwbouwontwikkeling? 
Antwoord: De bestemmingsplanprocedure wordt 2022/2023 doorlopen. Start van de 
sloopwerkzaamheden staat gepland begin van 2024. Thebe is opdrachtgever voor de 
sloopwerkzaamheden. Start van de bouwwerkzaamheden staat indicatief gepland in het 2e / 3e 
kwartaal van 2024. Welke bouwdelen direct gebouwd gaan worden is mede afhankelijk van de 
marktomstandigheden.   
 
Vraag: Bij andere projecten wordt vóór de start van de sloopwerkzaamheden de buurt weleens in de 
gelegenheid gesteld om aanwezige planten/struiken in de plangebied weg te halen, het zogenoemde 
“struikroven”. Willen jullie dat hier ook doen? 
Antwoord: Dit is een sympathiek initiatief. Aangezien Thebe verantwoordelijk is voor de sloop van het 
bestaande Lucia gebouw zal HMV Invest BV dit verzoek bij Thebe indienen. U wordt nader 
geïnformeerd over de uitkomsten hiervan.  
 
Vraag: Kunt u mij aangeven welke van de 113 genoemde parkeerplaatsen op maaiveld, geprivatiseerd 
[verhuurbaar] worden aan de door u aangewezen groepen d.m.v. hekken, borden met de tekst alleen 
voor bewoners, of met de tekst alleen voor vergunninghouders, wielklemregeling van toepassing € 
159, of flyers met gelijke tekst bij bewoners in de brievenbus, en onder de ruitenwisser, 
parkeerpaaltjes, enz. 
Antwoord: 24 stuks parkeerplaatsen. 



 

Vraag: Kunt u mij aangeven het aantal parkeerplaatsen onder het dek [parkeergarage] 
Antwoord: 158 stuks parkeerplaatsen. 
 
Vraag: Ik maak mij ernstig zorgen over het eventueel niet op orde zijn van de parkeerbalans en de 
gevolgen, aantasting van de leefbaarheid en de omgeving. Ik verzoek u de parkeerbalans toe te 
voegen. 
Antwoord: Zie bijlage: Parkeerberekening d.d. 07.07.2022. 
 
Vraag: Ik denk hier ook aan het afsluiten van de luciastraat, kan er niet overwogen worden er een 
eenrichting weg van te maken?  
Antwoord: Het voorstel is om de rondgaande Luciaweg ‘op te knippen’ en uit te voeren als 
eenrichtingsweg.  
 
Informele informatiemarkt 
Na de presentatie en de behandeling van de vragen door het projectteam worden de genodigden in de 
gelegenheid gesteld om zich nader te verdiepen in alle aspecten van de nieuwbouwontwikkeling door 
kennis te nemen van de informatieborden welke in de zaal zijn opgesteld. Op deze informatieborden 
zijn thematisch alle relevante aspecten van de nieuwbouwontwikkeling nader uitgewerkt. Genodigden 
wordt gevraagd om door middel van het plaatsen van post-it briefjes eventuele 
bezwaren/opmerkingen/suggesties aan het projectteam kenbaar te maken. De volgende post-it 
briefjes zijn geplaatst:  
 

   
 
 
 
 



 

 
Bijlagen verslag informatieavond 

- Bijlage 1: Presentatiedocument; 
- Bijlage 2: Informatieborden; 
- Bijlage 3: Overzichtstekening + toelichting plangebied; 
- Bijlage 4: Parkeerberekening d.d. 07.07.2022. 

 

 

 
 

   
Afsluiting informatieavond 
Alle aanwezigen worden hartelijk bedankt voor hun interesse en komst naar de informatieavond. 
Geïnteresseerden in het plan kunnen zich op de website www.princenpark.nl aanmelden om op de 
hoogte gehouden te worden van de nieuwbouwontwikkeling. De presentatie van 21 juli 2022 alsmede 
het verslag van de informatieavond zal ook te downloaden zijn onder de nieuwsberichten op de 
voormelde projectwebsite. Alle genodigden zullen eveneens per brief op de hoogte gebracht worden 
dat de voornoemde informatie beschikbaar is op de projectwebsite. 

Datum verslag: 27.09.2022 
Opgesteld door: Thomas Heuvel / HMV Invest BV 

http://www.princenpark.nl/


HISTORIE EN CONTEXT

De villa’s aan de Liesboslaan als bijzondere elementen. Luchtfoto eerste helft 20ste eeuw

B. Luciagesticht aan Liesboslaan. Foto circa 1930A. Voormalig Hotel Bellevue. Foto 2022 C. Villa Vredenburcht. Foto 2022
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B
C

Relatie oorspronkelijk Lucia terrein met dorp Princenhage

Zicht op molen vanuit de Laan

Zicht op kerkZoompark als groene rand

Liesboslaan

Fase 1 :  46 zorgappartementen

Fasering ontwikkeling Lucia terrein

Het historische lint en oorspronkelijke verkavelingsstructuur als drager. Luchtfoto 1951

Fase 1
46 zorgappartementen

Fase 3
Princen Park

Fase 1
Woonzorgcentrum Haga

Fase 2
Expertisecentrum

Fase 1 :  Woonzorgcentrum Haga

Fase 2 : Expertisecentrum in uitvoering



CONCEPT

Planconcept : Wonen in het park. Een bijzonder woon- en parkmilieu: van gesloten omgeving naar open gastvrij groengebied voor wonen en verblijven

PLANCONCEPT UITWERKING LANDSCHAP

Uitwerking Landschap : Routes, plekken, parkrand en laan, private buitenruimtes en collectieve tuinen



RUIMTELIJKE INPASSING

4 lagen

3 lagen

Voormalig Hotel Bellevue. Foto 2022

Villa Vredenburcht. Foto 2022

reeks bebouwing aan Liesboslaan

Schema : Gebouwen aan de Liesboslaan volgen karakteristiek van het lint

Themakaart : Gebouwen aan de Liesboslaan volgen karakteristiek van het lint

3 lagen

4 lagen

4 lagen

5 lagen

5 lagen

4 lagen

4 lagen

5 lagen

4 lagen

accent als 
begrenzing
Hof Thebe

Huidige situatie tuinmuur locatie. Tuinmuur komt te vervallen.

Doorsnede : Oplopend maaiveld met doorlopende muurtjes, treden en trappen

Huidige situatie tuinmuur Villa Vredenburcht

RUIMTELIJKE INPASSINGHISTORISCH LINT

Themakaart : Differentiatie in bouwhoogtes oplopend vanaf de Liesboslaan. Oplopend maaiveld met doorlopende muurtjes, 

5 lagen

accent als 
begrenzing
Lucia Park



ONTSLUITING EN OVERGANGEN

Themakaart : Ontsluiting en wonen aan park. Overgang verbindende parkruimte naar de woningen en private buitenruimtesThemakaart : Ontsluiting en wonen aan laan en parkrand. Overgang laan en parkrand naar woningen en private buitenruimtes

Referentie : Overgang woning naar verbindende parkruimte

Referentie : Overgang woning naar laan

Referentie : Parkeren

Impressies : Overgang park naar de woningen en private buitenruimtesImpressies : Overgang laan naar woningen en private buitenruimtes 

ONTSLUITING EN WONEN AAN PARKONTSLUITING EN WONEN AAN LAAN EN PARKRAND

Verbindende
parkruimte

Klassieke laan

Parkrand

Verbindende
parkruimte



COLLECTIEVE ONTSLUITING EN TUINEN

Impressies : Gemeenschappelijke entree met open hoek

Themakaart : Gemeenschappelijke entree met open hoek Themakaart : De collectieve tuinen, als groene ruimtes, vormen de overgang van het openbare park naar de private buitenruimtes

Impressies : De collectieve tuinen

COLLECTIEVE ONTSLUITING COLLECTIEVE TUINEN

Referenties : Open hoek



architectonische 
uitwerking park

architectonische 
uitwerking 
informele laan

architectonische 
uitwerking 
klassieke laan

architectonische 
uitwerking 
centrale ontmoetingsplek

architectonische 
uitwerking historisch lint

architectonische 
uitwerking park

Schema : Differentiatie architectonische uitwerking Schema : Verbijzonderingen in massa en architectuur 

Themakaart : Verbijzonderingen in massa en architectuur rondom centrale ontmoetingsplek

VERBIJZONDERINGALZIJDIG

Impressies : Verbijzonderingen in massa en architectuur 

Referenties : Verbijzondering in massaThemakaart : De gebouwen zijn alzijdig en zullen afhankelijk van de oriëntatie van de gevel een eigen invulling krijgen

UITWERKING BEBOUWING



REFERENTIE BEPLANTING

GROENSTRUCTUUR EN BEPLANTINGBOMEN

BOMEN, GROENSTRUCTUUR EN BEPLANTING

Themakaart : GroenstructuurThemakaart : Bestaande- en nieuwe bomen

Referenties : Bomen Referenties : Beplanting



REFERENTIE BEPLANTING

REFERENTIE WATERSYSTEEM

WATERSYSTEEM , ROUTING AUTO’S EN PARKEREN

ROUTING AUTO’S EN PARKERENWATERSYSTEEM

Referenties : Watersysteem Referenties : Parkeren

Themakaart : Duurzaamwatersysteem Themakaart : Routing auto’s en parkeren



VERHARDINGLANGZAAM VERKEER

LANGZAAM VERKEER EN VERHARDING

Referenties : Langzaam verkeer

Themakaart : Langzaam verkeer Themakaart : Verharding

Referenties : Verharding



Impressie : Entree Princen Park vanaf Liesboslaan

Impressie : Collectieve tuin

Impressie : Overgang wonen aan klassieke laan Impressie : Overgang wonen aan klassieke laan

Impressie : Collectieve ontsluiting aan klassieke laan Impressie : Collectieve ontsluiting aan klassieke laanImpressie : Ontsluiting aan Liesboslaan

Impressie : Overgang wonen aan park

Impressie : Centrale ontmoetingsplek

Impressie : Verbindende parkruimte

ONTMOETEN EN SPELEN

Referenties : Ontmoeten en spelen

Themakaart : Ontmoeten en spelen

IMPRESSIESONTMOETEN
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Begeleidende.tekst.tek.1911.1_Std_maatvoering t.o.v.  bestaand d.d. 28.07.2022: 

Hoogte en uitzicht 

Tijdens de bewonersavond werd duidelijk dat enkele bewoners die uitzicht hebben op de nieuwe 
woongebouwen, van mening zijn dat deze te hoog worden en het uitzicht belemmeren. Uiteraard 
begrijpen wij deze zorgen. Bij een bestemmingsplanwijziging en een mogelijk nadeel dat 
omwonenden hiervan ondervinden, dient juridische gezien de vergelijking gemaakt te worden 
gemaakt met de (theoretische) mogelijkheden van het bestemmingsplan. Deze kunnen afwijken van 
de bestaande bebouwing. In dit geval is hier ook sprake van.  

In de bijgaande tekening is in hoofdlijnen het bouwvlak waarbinnen in het huidige bestemmingsplan 
woningen mogen worden gebouwd met een rode lijn aangegeven. Hierbinnen mag 60% worden 
bebouwd met een maximale hoogte van 16 meter. In lichtgrijs met paarse hoogte aanduidingen is de 
bestaande bebouwing aangegeven. De zorggebouwen hebben een hoogte van 10 meter, de 
facilitaire gebouwen hebben een hoogte van 4,5 meter en de kantoren hebben een hoogte van 7 
meter. In donkerder grijs worden de nieuwe gebouwen aangegeven, met daarin het aantal lagen. De 
hoogste delen van de nieuwe gebouwen bestaan uit 5 bouwlagen op een grotendeels ondergrondse 
parkeergarage (garage komt ongeveer 60 cm boven de grond uit) en blijven in hoogte binnen de 16 
meter die het huidige bestemmingsplan toestaat. Alleen aan de zijde van de Liesboslaan wordt 
buiten de rode lijn van het bouwvlak gebouwd. Mede daarvoor is de bestemmingsplanwijziging 
nodig. Op die plek zijn geen bestaande appartementen in de directe omgeving. 

In het theoretische geval dat Thebe de bestaande gebouwen zou slopen en de zelfde functie zou 
terugbouwen binnen de contouren van de rode lijn van het bouwvlak, mag Thebe dus 60% van hun 
perceel volbouwen met een hoogte van 16 meter. Het nieuwe woningbouwplan is voor slechts ca. 22 
% bebouwd en bestaan uit delen met 3 bouwlagen, 4 bouwlagen en 5 bouwlagen. Tenslotte wordt 
opgemerkt dat de hoogte ten opzichte van de bestaande situatie wel hoger wordt, maar dat het 
bebouwingspercentage aanzienlijk afneemt (bestaand bebouwingspercentage: ca. 33%). Het nieuwe 
park dat tussen de nieuwe gebouwen ontstaat is openbaar toegankelijk. 

Geconcludeerd wordt dat de toekomstige bebouwing weliswaar hoger wordt dan de bestaande, 
maar ruim onder de maximale bebouwingsmogelijkheden van het vigerende bestemmingsplan valt.  

 



Parkeerbalans PrincenPark Breda
MODEL NIEUWE GEMEENTELIJKE PARKEERNORM
Datum: 07 juli 2022
Versie: 5

Parkeernorm o.b.v. amendement PrincenPark
Parkeernorm Aantal woningen Parkeernorm Aantal PP
<70 m BVO 13 1 13 totaal pp 257
tussen 70 en 90 m2 BVO 73 1,2 88 WZC Haga 33
>90 m2 BVO 59 1,5 89 totaal pp 290
grondgebonden 10 1,8 18
sociale huur 36 1 36 kelders 158
medische zorg 575 2,5 14 op eigen terrein 132
Totaal aantal PP 191 257
Deze parkeernnorm is inclusief bezoekers (0,3 per woning) saldering -42 42 waarvan oorspronkelijk 35 aan de Liesboslaan (nu 27)

minder Liesbosln 8
98 te maken op maaiveld op eigen terrein

in plan 86 113 minus 27 parkeerplaatsen aan Liesboslaan
gelijktijdigheid 12 uit berekening 90 - 78 = 12

Totaal 86

overschot 0

Functie Aantal (bvo) (vertaling norm) norm norm ppl werkdag
Ochtend

Werkdag
Middag

Werkdag
Avond

Koopavond
Werkdag

Nacht
Zaterdag
Ochtend

Zaterdag
Middag

Zondag
Middag

appartementen <70 13 won. wonen 0,7 woning (exc. Bezoek) 9 4,6 4,6 8,2 7,3 9,1 5,5 7,3 6,4
appartementen 70 - 90 73 won. wonen 0,9 woning (exc. Bezoek) 66 32,9 32,9 59,1 52,6 65,7 39,4 52,6 46,0
apprtementen >90 59 won. wonen 1,2 woning (exc. Bezoek) 71 35,4 35,4 63,7 56,6 70,8 42,5 56,6 49,6
ggb 10 won. wonen 1,5 woning (exc. Bezoek) 15 7,5 7,5 13,5 12,0 15,0 9,0 12,0 10,5
sociale huur 36 won. wonen 0,7 woning (exc. Bezoek) 25 12,6 12,6 22,7 20,2 25,2 15,1 20,2 17,6
bezoekersdeel wonen 191 won. wonen 0,3 per woning 57 5,7 11,5 45,8 40,1 0,0 34,4 57,3 40,1
medische zorg 575 m2 medische dienst 1,25 maaiveld 7 7,2 5,4 0,7 0,7 0,0 0,7 0,7 0,7

90 26 29 69 61 25 50 78 58

250 106 110 214 189 186 147 207 171

nieuwe aanwezigheidspercentages
Zondag

Ochtend Middag Avond Koopavond Nacht Ochtend Middag Middag
Woningen bewoners 50% 50% 90% 80% 100% 60% 80% 70%
Woningen bezoekers 10% 20% 80% 70% 0% 60% 100% 70%
Kantoor/bedrijven 100% 100% 5% 5% 0% 0% 0% 0%
Commerciële dienstverlening 100% 100% 5% 75% 0% 0% 0% 0%
Detailhandel 30% 60% 10% 75% 0% 100% 75% 75%
Supermarkt 30% 60% 60% 75% 0% 100% 100% 100%
Grootschalige detailhandel 30% 60% 70% 80% 0% 100% 40% 0%
Horeca 30% 40% 90% 80% 0% 75% 100% 45%
Restaurant 10% 40% 100% 75% 0% 40% 100% 75%
Supermarkt 30% 60% 40% 80% 0% 100% 40% 80%
Sportfuncties binnen 50% 50% 100% 100% 0% 100% 100% 75%
Sportfuncties buiten 25% 25% 50% 50% 0% 100% 25% 100%
Bioscoop/theater/podium 5% 25% 90% 90% 0% 40% 100% 40%

Sociaal-medisch arts/consultatiebureau 100% 75% 10% 10% 0% 10% 10% 10%

Verpleeg- en 
verzorgingshuis/aanleunwoning

50% 50% 100% 100% 25% 100% 100% 100%

Ziekenhuis patiënten (inclusief 
bezoekers)

60% 100% 60% 60% 5% 60% 60% 60%

Ziekenhuis medewerkers 75% 100% 40% 40% 25% 40% 40% 40%
Dagonderwijs 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Avondonderwijs 0% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0%

programma voor berekening gelijktijdigheid

totaal 

Functies
Werkdag Zaterdag
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