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Inleiding
Voor u ligt de samenvatting van het ambitiedocument voor de herstructurering van de St. Josephbuurt
in de wijk Burgerhout. De technische staat van de 229 woningen van Alwel in de St. Josephbuurt is
slecht en de woningen voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Alwel is na uitvoerig onderzoek tot
de conclusie gekomen dat vanwege de huidige staat van de woningen het beter is om over te gaan tot
sloop- nieuwbouw. Dit heeft impact op zowel bewoners als omwonenden. De omvang van een dergelijke
aanpak biedt tegelijkertijd ook kansen voor de omgeving waarin de woningen liggen. Hiervoor is Alwel
het gesprek aangegaan met de gemeente Roosendaal, waaruit een intentieovereenkomst voor een
samenwerking is voortgevloeid. Met de huurders heeft Alwel een sociaal plan opgesteld. Alwel heeft
samen met de gemeente en betrokken huurders en omwonenden gewerkt aan het opstellen van dit
ambitiedocument. Hiermee is de eerste stap in de herstructurering van de St. Josephbuurt gezet. Deze
samenvatting geeft een overzicht van de belangrijkste ambities en de weg ernaar toe.

Doel van dit document

In het document zijn de gezamenlijke ambities,
uitgangspunten en kansen vanuit Alwel, gemeente
Roosendaal en bewoners vanuit de St. Josephbuurt
(huurders en omwonenden) geformuleerd en
samengevat. Het gaat hierbij om ambities op het
gebied van stedenbouw, programma, woningtypes,
openbare ruimte, klimaat en energie.

De volgende punten liggen ten grondslag aan het
ambitiedocument:
•

een breedgedragen analyse naar de ruimtelijke
structuur en identiteit van de St. Josephbuurt
• bestaand gemeentelijk beleid
• programma van eisen met betrekking
tot woningbouw en toekomstige
huurdersdoelgroep vanuit Alwel
• verschillende ontwerpstudies naar mogelijkheden
voor de herontwikkeling van de buurt
De ambities, uitgangspunten zijn uitgewerkt in 2
concrete scenario’s. Het ambitiedocument dient als
basis voor het maken van afspraken tussen Alwel en
gemeente Roosendaal en het verder uitwerken van
het stedenbouwkundig plan en bestemmingsplan.

Proces

Woningcorporatie Alwel heeft reeds op diverse
momenten contact gehad met de huidige huurders
en omwonenden van de St. Josephbuurt. De
bewoners zijn geïnformeerd over de sloop/
nieuwbouw van de woningen en zij hebben de
mogelijkheid gehad om zich aan te melden voor
twee meedenkgroepen; de meedenkgroep sociaal
plan en meedenkgroep stedenbouw. De focus bij de
meedenkgroep sociaal plan ligt op de toekomstige
verhuizing van de huurders. De meedenkgroep
stedenbouw (huurders en omwonenden) is
samengesteld om mee dit ambitiedocument op te
stellen.

St. Josephbuurt

De kracht van de St. Josephbuurt
Burgerhout is een van de eerste uitbreidingswijken van Roosendaal, voor het grootste deel aangelegd
in de jaren ’30, ingeklemd tussen twee historische linten in oost-west richting. De St. Josephbuurt
is overzichtelijk door een geordend patroon van straten en bouwblokken. Hierdoor zijn er veel
keuzemogelijkheden hoe je de buurt uitgaat. De bouwblokken zijn herkenbaar en hebben een eigen
identiteit door kenmerkende hoekentrees, boogjes boven de entrees naar achterpaden en bijzondere
baksteendetails in gevels die refereren naar de Amsterdamse School. Jaques Hurks, ontwerper van de
Josephkerk, heeft er mede voor gezorgd dat bijzondere baksteendetails zijn toegepast bij de bouw van
deze woonbuurt.
De bereikbaarheid van het centrum, vanuit de St. Josephbuurt, was bij aanleg goed. In de huidige situatie
is dat nog steeds zo door de nabijgelegen Burgerhoutsestraat die tot diep in het hart van het centrum
loopt. Burgerhout ligt strategisch tegen het centrum van Roosendaal en is ook direct verbonden met de
A58. Dagelijkse voorzieningen liggen op loopafstand en het treinstation is via de Boulevard eenvoudig te
bereiken.
De St. Josephbuurt is een echte volksbuurt, waar een groot deel van de bewoners al ruim 30 jaar woont.
Door de komst van nieuwe bewoners is het volkse karakter afgenomen. De ruimtelijke opzet van de
buurt, met gesloten bouwblokken, zorgt ervoor dat er geen aantrekkelijke ontmoetingsplekken in de
openbare ruimte meer zijn. Door het relatief smalle stratenpatroon, beperkt aantal parkeerplaatsen en de
toegenomen parkeerdruk zijn er parkeerproblemen in deze buurt. Geparkeerde auto’s aan weerszijden
van de straten en het ontbreken van groen zorgt voor een stenige uitstraling en straatbeeld.
kaartbeeld links: uitbreidingsplan
van de gemeente Roosendaal en
Nispen (het plan ‘Schaap’) uit 1936

De weg naar breedgedragen ambities
Een uitgebreid participatief traject
Dit ambitiedocument is het resultaat van een uitgebreid participatief traject met
woningcorporatie Alwel, gemeente Roosendaal, meedenkgroep Stedenbouw,
huurders en omwonenden van de St. Josephbuurt. In verschillende bijeenkomsten
is verkend wat de belangrijkste kwaliteiten, aandachtspunten en kansen zijn
voor de buurt. In interactieve werksessies is de meedenkgroep uitgedaagd om
voorbeelden aan te dragen, mee te helpen met het maken van ontwerp-scenario’s,
en te reageren op voorstellen voor scenario’s en beeldkwaliteitsplan. Tijdens een
aantal inloopbijeenkomsten werden de tussentijdse uitkomsten en resultaten
teruggekoppeld aan de rest van de huurders en omwonenden.
Door de actieve betrokkenheid van alle partijen zijn er breed gedragen
uitgangspunten ontstaan voor de herstructurering. Op de volgende pagina’s laten
we zien hoe de ruimtelijke uitgangspunten en ontwerpprincipes tot stand zijn
gekomen en hoe deze zijn vertaald naar de uiteindelijke ontwikkelscenario’s. Deze
ontwerpscenario’s worden verderop in de samenvatting van het ambitiedocument
toegelicht.

‘Leuk voor buurtbewoners’

‘Veilig om te spelen’

‘Gezichtsbepalend’

‘Hecht burencontact’

‘Slechte onderhoudsstaat’

‘Drugsoverlast in de buurt’

‘Smalle straten en auto’s op de stoep’

Kwaliteiten en aandachtspunten
Vanuit de huurders en omwonenden zijn
kwaliteiten en aandachtspunten van de
huidige wijk benoemd. De belangrijkste
conclusies zijn hieronder samengevat.

Tot slot wordt door enkelen het Kees Dekkerhof
genoemd als fraai woonhofje, fijne ruimte in de
wijk en veilige speelplek. Over deze locatie zijn de
meningen verdeeld.

Kwaliteiten

Aandachtspunten

De Sint Josephkerk en het voormalige klooster
zijn twee gezichtsbepalende iconen die zeer
gewaardeerd worden door bewoners en
omwonenden. De Sint Josephkerk is ontworpen
door Jaques Hurks, die ook verschillende woningen
in de wijk heeft ontworpen. Er is veel sympathie
voor de Hurkse architectuurstijl, ook bij de details
van de huidige huurwoningen. In de directe
omgeving zijn verschillende parken en groene
plekken aanwezig, waar bewoners aangeven zich
prettig te voelen. Daarnaast werd het vroegere
groen in de van Gilselaan zeer gewaardeerd, maar
ook het huidige beetje groen in de Tulpstraat. In
de buurt is één buurthuis en ontmoetingscentra,
waar veel waardering voor is. Ook zijn er enkele
winkels aanwezig in de St. Josephbuurt. Deze
zijn voornamelijk gelegen in de hoekwoningen, en
zorgen voor een bepaalde mate van levendigheid in
de wijk.

Een groot aandachtspunt zijn de straatprofielen in
de huidige St. Josephbuurt. Deze zijn te smal en
te stenig, en staan vol met geparkeerde auto’s.
Auto’s domineren het straatbeeld. Ook de staat
van de sociale huurwoningen wordt benoemd,
deze zijn in zeer slechte technische staat.
Overige aandachtspunten zijn dat er geen (veilige)
speelplekken in de wijk zijn, er zijn meldingen
van drugsgerelateerde overlast. Tot slot wordt het
Kees Dekkerhof genoemd als aandachtspunt door
enkelen. De geparkeerde auto’s bepalen hier ook
teveel het straatbeeld..
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Weergave van de toekomstdromen van bewoners en
omwonenden voor de St. Josephbuurt

Identiteit en toekomstdromen

Huurders en omwonenden hebben
de huidige identiteit van de wijk
omschreven en hun toekomstdromen
voor de wijk benoemd. Hieronder is dat
samengevat.
Huidige identiteit van de wijk
De benoemde identiteit van de wijk is in vier
thema’s onder te verdelen: ligging van de buurt, de
aanwezige openbare ruimte, sociale cohesie en de
bebouwing.
Het wonen in de wijk wordt gewaardeerd door de
centrale ligging ten opzichte van voorzieningen.
Diverse winkels liggen op loopafstand en je kunt
in de wijk gratis parkeren. De huidige openbare
ruimte wordt laag gewaardeerd: te smalle straten,
weinig groen en parkeerproblemen door te hoge
parkeerdruk en te weinig parkeerplaatsen in de
straat. De sociale cohesie daarentegen is een
kenmerkend positief onderdeel van de identiteit
van de St. Josephbuurt. Een volksbuurt waar men
zich thuis voelt. De buurt is gedurende de jaren
steeds multicultureler en diverser geworden qua
samenstelling van bewoners.

De jaren ’30 sfeer en de oorspronkelijke bouw als
arbeiderswijk geeft de wijk karakter. Men vindt
de wijk gezellig, leefbaar, rustig en men heeft
onderling goed contact. Hoewel de sfeer in de
buurt als gemoedelijk wordt omschreven, komt ook
drugsoverlast aan de orde.

Toekomstdromen voor de wijk
De afbeelding op de vorige agina tonen de
toekomstdromen. Hierin komen eveneens
aandachtspunten en zorgen over de bestaande wijk
terug.

Herkenbare woonwijk
uitstraling - architectuur

Vergroenen

klimaatbestendig - biodiversiteit - wateropvang

Binnenhof

Woningen

Groene pleinen

Groen straatbeeld

- binnentuin
- centrale ingang tot binnenplein
- authenthiek binnenhof

- behoud oude uitstraling
- oud in nieuw jasje: moderniseren
- woningen & appartementen
- jaren ‘30 stijl
- authenthiek
- nostalgie
- geen ‘blokkenbuurt’

- groen en speeltuin
- gemeente meehelpen met
onderhoud
- meer afvalbakken
- speelweide voor honden

- groen in midden en langs huizen
- mooie bomen qua kleurverschil

Groene tuintjes

Beplanting

- (korte) groene voortuintjes
- moestuin

- diversiteit in beplanting

Voorbeeldverkaveling door groep 1

Veilige wijk

fietspaden - voetgangerszone - shared space

Voorbeeldverkaveling door groep 2

Straatbeeld

Binnenhofjes

- drempels, goed verlicht
- woonerf, brede stoepen
- duidelijke verkeersregels

- afgesloten binnenhofjes
- bereikbare brede brandgangen
- groene uitstraling

Parkeren en verkeer

Gedrag

- parkeren aan 1 kant per straat
- plantenbakken voor
snelheidsvermindering
- 30 km/u zone, delen autovrij

- Grote Broer project [Breda]: ouderen
in gesprek met jeugd
- rekening houden met senioren
- preventie team

themacollage’s

Ontmoeten in de wijk

overgang van straat naar woning - gezamenlijke
tuin - pleintjes - spelen

Groene ontmoetingsplek

Straatmeubilair

- gezellig samenkomen in ‘t groen
- beschutte veilige ruimte
- moestuin, ook voor dieren?
- ruimte om te zitten en spelen

- bankjes in de wijk, wandelpaden
- onder de bomen goed ontmoeten

Voorzieningen voor
kinderen

Woningen

- verspreid door de buurt
- gezamelijk binnenhof
- graag meer voorzieningen

- groenere uitstraling door plantjes
voor de deur
- korte voortuintjes zodat je jezelf kunt
laten zien

Voorbeeldverkavelingen en themacollages meedenkgroep

De Meedenkgroep Stedenbouw
heeft gepuzzeld met een maquette
van de wijk en met foto’s. Vanuit
deze voorbeeldverkavelingen en
themacollage’s zijn een aantal
uitgangspunten naar voren gekomen.
Enerzijds ruimtelijk (o.a. over gewenste
woningtypen, parkeren en invulling
van openbare ruimte) en anderzijds
beeldend (over de gewenste uitstraling
van de toekomstige wijk).
Uitgangspunten vanuit
voorbeeldverkavelingen
Beide groepen maakten een combinatie van
private en collectieve tuinen. De eerste groep heeft
gekozen om een aantal collectieve ruimtes binnen
de bouwblokken te plaatsen, terwijl de tweede
groep deze meer in de openbare ruimte plaatste. In
beide voorbeeldverkavelingen zitten kleine en grote
private tuinen. Over het algemeen bevinden deze
zich achter de woningen. Bewoners waarderen hun
privacy en benoemen veiligheid als aandachtspunt
bij eventuele binnentuinen.

Beide groepen willen graag het straatbeeld
vergroenen en meer ruimte voor ontmoeting.
De ene groep zet hiervoor in op het toevoegen
van voortuinen, de andere groep zet in op meer
openbaar groen voor de huizen, groenvakken
met bomen. De voortuinen ziet men ook als
mogelijkheid om meer sociaal contact op straat te
creëren. Aandachtspunt van bomen in de straat is
de mogelijke schaduw op woningen en overlast
van bladeren en/of boomwortels. Hier kan met de
keuze van boomsoorten en hun plaatsing rekening
mee worden gehouden. Beide groepen zien
overigens graag groene openbare ruimtes terug in
de wijk, waar ontmoetingen plaats kunnen vinden
en waar speelgelegenheid is voor kinderen. De
huidige moestuin wordt gezien als een belangrijk te
behouden onderdeel van de buurt.
Bij beide voorbeeldverkavelingen werd genoemd
dat men rust in de buurt waardeert, wat vergroot
kan worden door behoudt van de 30 km/u zone en
de inrichting aan te passen op de functie van de
30 kilometer-zone. De bewoners zien graag meer
ruimte voor parkeren.

Parkeren werd voornamelijk op straat voorgesteld,
eventueel in combinatie met een groene inrichting.
Hierbij benoemden zij de sociale veiligheid als
belangrijk punt.
Bewoners waarderen de karakteristieke (‘oude’)
uitstraling van de wijk. Qua woningtypologie werd
gevraagd naar een diversiteit aan woningtypen,
met de nadruk op meer seniorenwoningen. In
het algemeen wenst men laagbouw, liefst 2 of
maximaal 3 verdiepingen. Voor de senioren werden
enkele appartementen gesuggereerd, qua hoogte
vergelijkbaar met de rest van de woningen.

Uitgangspunten vanuit themacollage’s
De meedenkgroep heeft foto’s en referentiebeelden
van hun favoriete straatbeeld verwerkt in vier
themacollages: herkenbare woonwijk, veilige wijk,
ontmoeten in de wijk en vergroenen van de wijk.
Per thema zijn de gekozen beelden en de meest
gehoorde punten daarbij weergegeven.

Scenario 1: Binnen bestemmingsplan

Scenario 2: Park

Scenario 3: Gezamenlijke tuinen

Ontwikkelscenario 1: Binnen
bestemmingsplan

Ontwikkelscenario 2: Park

Ontwikkelscenario 3: Gezamenlijke
tuinen

Uitgaand van behoud van de huidige ondergrondse
infrastructuur, en dus het huidige stratenpatroon,
blijken de mogelijkheden voor een goed ruimtelijk
model met circa 180 woningen erg beperkt. De
kleine bouwvelden voldoen niet aan de maten voor
nieuwbouw. Daarnaast zijn er nauwelijks groene
verblijfsplekken, veel parkeren in het zicht en geen
alzijdige woonblokken.
Dit model is enkel zinvol als terugvaloptie wanneer
men niet tot een nieuwe rolverdeling kan komen qua
eigendom, kosten, beheer en onderhoud.

Het groene hart temidden van de buurt voldoet
aan de wens van de bewoners voor groen en
ontmoetingsruimte. Rondom bevindt zich een
combinatie van alzijdige nieuwe bouwblokken en te
behouden woningen. Groene aantakkingen maken
het gebied aangenaam doorwaadbaar voor de
voetganger. Parkeren gebeurt grotendeels binnen
de bouwblokken, waardoor veel woningen met
hun voorzijde aan een aantrekkelijke openbare
ruimte liggen. Verbindingen naar parkeerhoven en
een deel parkeren op straat zorgt voor voldoende
sociale interactie en levendigheid. De rooilijn van
de Valkenburgstraat wordt gecontinueerd, enkel ter
hoogte van het park ontstaat een grotere opening
in de gevellijn. Bij terugkoppeling van dit tweede
voorstel aan de bewoners blijkt dat de parkeerkoffers
en de groene ruimte te groot worden bevonden.

Gezamenlijke tuinen brengen het
saamhorigheidsgevoel terug in de buurt. Aanvullend
is er een klein openbaar park. Ook hier worden
gesloten bouwblokken gevormd met de te behouden
woningen. Appartementen grenzen aan grotere
groene ruimtes. Door de gezamenlijke tuinen ontstaat
meer parkeren op straat, waardoor een aantal straten
stenig blijven. De rooilijnen van de Valkenburgstraat
en Maxburgh worden gecontinueerd, ook al verschilt
het wegprofiel.
Bij terugkoppeling van dit derde voorstel aan de
bewoners blijkt dat men de gezamenlijke tuinen
te groot vindt en het aantal parkeerkoffers teveel.
Gezamenlijke tuinen blijken alsnog onwenselijk. Ook
is de opgeknipte verkeersstructuur niet wenselijk,
met name vanwege fietsverkeer.

Concluderende
ontwerpprincipes
en ontwikkelscenario’s
Uit de interviews en gesprekken met
alle partijen kwamen een drietal
ontwerpprincipes naar voren. Op basis
hiervan zijn er drie conceptscenario’s
geschets (zie linker pagina) waarin de
ontwerpprincipes werden vertaald naar
een aantrekkelijke wijk: de zogenaamde
‘ontwikkelscenario’s’.
Ontwerpprincipes
Drie ontwerpprincipes met bijbehorende voor- en
nadelen staan in de afbeeldingen hiernaast:

Principe I: Parkeerkoffer

Principe II: Deeltuin

Principe III: Privetuinen

Voordelen:
+ veilig parkeren
+ meer ruimte voor
openbaar groen
+ minder parkeerplaatsen in
straatbeeld

Voordelen:
+ grote ‘achtertuin’
+ collectief groen: ‘know your
neighbours’
+ veilig spelen voor kinderen

Voordelen:
+ grote achtertuinen
+ veel privacy

Nadelen:
- kleine achtertuinen
- veel verstening in binnenruimte

Nadelen:
- weinig privacy
- minder groen op straat
- veel parkeerplaatsen in straatbeeld

Nadelen:
- 20% minder woningen
- minder groen op straat
- veel parkeerplaatsen in straatbeeld

Drie concluderende ontwerpprincipes met bijbehorende voor- en nadelen

De kracht van de St. Josephbuurt
Karakter St. Josephbuurt

De St. Josephbuurt heeft door zijn ligging en
schaalgrootte van bouwblokken een onderscheidend
karakter binnen Burgerhout. De St. Josephbuurt
wordt geflankeerd door historische linten met
verschillende monumentale panden. De buurten
in Burgerhout zijn qua ruimtelijke structuur
voornamelijk oost-west georiënteerd, de St.
Josephbuurt vormt hierop een uitzondering met
een meer alzijdige oriëntatie. De Maxburgh en
Valkenburgstraat zijn de twee hoofdassen in de wijk
die doorlopen in de aangrenzende buurt. Het profiel
van deze twee straten is breder dan de overige
straten. De bouwblokken in de St. Josephbuurt
bestaan uit rijwoningen van twee woonlagen.
Door de herkenbare architectuur van de woningen
en toepassing van baksteendetails in de gevels
vormt de St. Josephbuurt een onderscheidend
ensemble. De blokmaten zijn kleiner dan in de rest
van Burgerhout en er is speciale aandacht voor
hoekoplossingen.
In de St. Josephbuurt is de openbare ruimte beperkt
en zijn de straatprofielen smal. Er is geen openbaar
groen, wat zorgt voor een stenige uitstraling.

Stadsbuurt

De wijk Burgerhout en St. Josephbuurt ligt tegen
de centrumring, op korte afstand van het historisch
centrum van Roosendaal. Door de gridstructuur
zijn er verschillende mogelijkheden om de buurt te
verlaten. De nabijgelegen wijkverbindingen zoals de
Sint Josephstraat, Van Gilselaan, Burgerhoutsestraat
en Boulevard hebben een goede aansluiting,
waardoor je met de auto relatief snel de A58 kan
bereiken.
Centraal door de buurt lopen twee straten, de
Valkenburgstraat en de Maxburgh, die veelal worden
gebruikt als doorsteek voor fietsers en wandelaars
naar het centrum en dagelijkse voorzieningen.
De Valkenburgstraat en Maxburgh hebben een
smal profiel, waardoor deze zijn ingericht voor
eenrichtingsverkeer.
In het westelijk deel van Burgerhout, waaronder de
St. Josephbuurt, is een gebrek aan openbaar groen
en ontmoetingsplekken. De grotere groengebieden
liggen tegen de rand en niet centraal in de wijken
van Burgerhout. In de St. Josephbuurt liggen
geen voorzieningen. Kleinschalige voorzieningen
liggen om de hoek in de Sint Josephstraat. Twee
supermarkten liggen op fietsafstand van de buurt.

Woonkwaliteit

De huidige bewoners wonen graag in de St.
Josephbuurt. Het ons-kent-ons-gevoel is een veel
gehoorde kwaliteit van deze volksbuurt. Volgens de
huidige bewoners is er een sterke sociale cohesie
en saamhorigheid, maar deze is echter volgens
een deel van de huidige huurders en bewoners de
laatste jaren achteruit gegaan door de komst van
nieuwe bewoners.
De woonkwaliteit in de St. Josephbuurt kan vanuit
twee perspectieven beschouwd worden. De
bouwkundige kwaliteit en onderhoudstaat van de
woningen is niet goed. Bewoners vinden wel dat zij
voldoende woonruimte en grote, diepe achtertuinen
hebben, wat bijdraagt aan het woongenot.
De woonkwaliteit wordt mede bepaald door
de mogelijkheid om elkaar tegen te komen en
ontmoeten in de wijk, in een aantrekkelijke
openbare ruimte. Zoals eerder genoemd, ontbreekt
dit in de huidige situatie, mede door de smalle en
stenige straten, smalle stoepen vanwege auto’s
die hier deels op parkeren en het ontbreken van
ontmoetingsplekken in deze buurt.

Toekomstdroom: de ambitie
De St. Josephbuurt is in 2026 een groene en levendige stadsbuurt waar de mensen graag wonen.
Het historische karakter van Burgerhout is ook in de St. Josephbuurt zichtbaar, woningen voldoen aan
alle huidige eisen op gebied van energie en de openbare ruimte is aantrekkelijk en zo ingericht dat het
bestendig is tegen extremere drogere en nattere periodes. In de nieuwbouw van de St. Josephbuurt
wonen jong en oud naast elkaar, een aantrekkelijke mix bewoners met verschillende leefstijlen en
achtergronden. De buurt is aantrekkelijk voor vestiging van kleine huishoudens en de woningen zijn
betaalbaar. De betrokkenheid en sociale binding van de huidige bewoners en nieuwe bewoners is
gebleven en in de groene openbare ruimtes is volop ruimte voor ontmoeting en gezamenlijke activiteiten.
De bewoners zijn er voor elkaar als dat nodig is.
Op basis van gesprekken met Alwel, gemeente Roosendaal en de meedenkgroep Stedenbouw (bewoners
uit de huidige St. Josephbuurt) zijn zes belangrijke ambitiethema’s voor de toekomstige St. Josephbuurt
geformuleerd; (1) Herkenbare buurt, (2) differentiatie in de buurt, (3) vergroenen in de buurt,
(4) ontmoeten in de buurt, (5) veilige buurt en (6) duurzame buurt.

Herkenbare buurt: Baksteendetails in de gevel

Ontmoeten in de buurt

Duurzame buurt: all-electric woningen

(woning)differentiatie in de buurt

Vergroenen van de buurt

Duurzame buurt; klimaatbestendig ingericht

Zes ambitiethema’s
1. Herkenbare buurt

De huidige St. Josephbuurt heeft een sterke eigen
identiteit door de kleinschalige bouwblokken,
smalle straten en afwijkende architectuur. Het vormt
een unieke uitzondering in de wijk Burgerhout.
De gezamenlijke ambitie is om een aantal
waardevolle karakteristieken van de St. Josephbuurt
terug te laten komen in de nieuwe buurt die de
herkenbaarheid van de buurt vergroten en de
collectiviteit versterken.

2. Differentiatie in de buurt

In de toekomst wordt de vraag naar specifieke
woningtypologieën groter, door verandering in de
samenstelling van de bevolking zoals vergrijzing.
Een breed gedragen ambitie is om een diversiteit
aan woningtypologieen in de St. Josephbuurt
terug te laten komen, geschikt voor doelgroepen
met verschillende leeftijden en achtergronden en
daarnaast afwisseling in huur- en koopwoningen.

3. Ontmoeten in de buurt

Alle partijen zijn het er over eens dat het in de
huidige buurt ontbreekt aan goede openbare ruimtes
en plek voor ontmoeting. Het is daarom van belang
om op strategische plekken in de buurt daar ruimte
voor te reserveren.

4. Vergroenen van de buurt

Om de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de
buurt te vergroten is het van belang om de buurt
te vergroenen. In het actieplan Futureproof van
de gemeente Roosendaal wordt aangegeven
dat klimaatadaptatie centraal staat bij stedelijke
ontwikkelingen. Vergroenen van openbare ruimte ten
gunste van opvang en doorstroom van hemelwater
is hier onderdeel van. Op dit moment ontbreekt het,
op een aantal bomen in de straat na, volledig aan
een groen ingerichte openbare ruimte. Deze kunnen
een belangrijke rol spelen in het klimaatbestendig
inrichten van de woonwijk. Dit kan door het
vergroenen van de buurt. Hierdoor ontstaan er ook
kansen om de biodiversiteit te vergroten in het
gebied en de sociale cohesie te versterken

5. Veilige buurt

In de toekomstige buurt wordt ingezet op
verkeerkeers- en sociale veiligheid. De sociale
veiligheid wordt versterkt door voldoende ramen
naar de openbare ruimte te oriënteren en zoveel
mogelijk blinde en dichte gevels te voorkomen. De
verkeersveiligheid wordt vergroot door voldoende
ruimte voor parkeren en overzichtelijke kruispunten
te creëren. De verkeersveiligheid wordt verder
vergroot door behoudt van de 30 km/u zone en de
inrichting van de straat aan te passen op de functie
van deze 30 kilometer-zone.

6. Duurzame buurt

Met het oog op de toekomst is het noodzakelijk om
buurten duurzaam in te richten, onder andere op het
gebied van energie en klimaatbestendige inrichting
van de openbare ruimte.
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Scenario Groene stadsbuurt

Scenario binnen het bestemmingsplan

Scenario’s
Algemene uitgangspunten

Op basis van de opgestelde ambities zijn
verschillende scenario’s opgesteld, getest en
beoordeeld door de belangrijkste stakeholders.
Op basis van deze beoordelingen komen twee
mogelijke scenario’s naar voren; ‘Groene stadsbuurt’
en bouwen binnen het bestemmingsplan. Het
voorkeursscenario, ‘groene stadsbuurt’ waarin
alle ambities van gemeente, Alwel huurders en
bewoners, samenkomen gaat uit van het wijzigen
van het bestemmingsplan en een aantal wijzigingen
in de structuur van de openbare ruimte. Het andere
scenario sluit aan op het huidige bestemmingsplan.
Dit laat zien wat de mogelijkheden zijn als de
bestaande infrastructuur zowel boven- als
ondergrond behouden blijft. In vervolggesprekken
wordt ingezet op het verder concretiseren
van scenario ‘groene stadsbuurt’. Indien dit
voorkeursscenario om onvoorziene redenen niet
haalbaar is, dan kan er teruggevallen worden op het
scenario ‘binnen het bestemmingsplan’.

“Let op. De scenario’s zijn een
vertaling van de gezamenlijke
ambities. Dus het zijn geen
definitieve plannen.”

Scenario Groene stadsbuurt

In het scenario ‘groene stadsbuurt’ ontstaat een
nieuwe ruimtelijke structuur met ruimte voor groen
en ontmoeten. Aan het scenario liggen een aantal
uitgangspunten ten grondslag die samen met Alwel
en gemeente geformuleerd zijn op basis van de
ambities. Dit scenario is geen ontwerp, maar een
vertrekpunt voor verdere uitwerking waarin gezocht
wordt naar optimalisatie en een stedenbouwkundige
verkaveling die past bij de omschreven ambities.
Op strategische plekken in de buurt zijn potentiële
ontmoetings- en speelruimtes in de openbare ruimte
toegevoegd. De huidige wegenstructuur wordt
minimaal aangepast, evenals de maatvoering van de
bouwblokken. Openbare ruimtes zijn groen ingericht
met ruimte voor spelen en ontmoeten. Deze liggen
centraal in de buurt. Alle voordeuren en ramen van
woningen zijn naar de groene openbare ruimtes
gericht. Vanuit deze woningen is zicht op het groen
waardoor de sociale interactie tussen bewoners
binnen en buiten wordt vergroot.

Scenario Bestemmingsplan

Het scenario gaat uit van behoud van het
huidige stratenpatroon conform de bestemming
‘Verkeer’. De nieuwe bebouwing past binnen
het bestemmingsplan, de wegenstructuur
blijft behouden en er hoeven minder grote
aanpassingen gedaan te worden aan de
ondergrondse infrastructuur. Binnen het nu
geldende bestemmingsplan Burgerhout zijn alleen
aaneengebouwde grondgebonden woningen
toegestaan. De hoofdbebouwing is uitsluitend
binnen het als zodanig aangegeven bouwvlak
toegestaan. Bij de toekomstige invulling van dit
scenario moeten de bouwblokken aaneengesloten
gerealiseerd worden. Door toevoeging van
hoekwoningen op alle hoeken van het blok
behouden de blokken het unieke karakter van de St.
Josephbuurt, verwijzend naar de Hurkse bouwstijl.
Er worden meer parkeerplaatsen opgenomen in het
plangebied, vanwege parkeernormen die gelden bij
sloopnieuwbouw. Om een aantrekkelijk straatbeeld
te behouden wordt een groot deel van de
parkeerplaatsen binnen de woonblokken opgelost
Er is geen ruimte voor meer ontmoetings- en
speelplekken in de buurt en vergroenen van de
openbare ruimte.

Tot slot
Door nauwe samenwerking tussen Alwel en gemeente en met bestaande huurders en omwonenden is de
gedeelde toekomstdroom en ambitie tot stand gekomen. In deze toekomstdroom is de St. Josephbuurt
in 2026 een groene en levendige stadsbuurt waar de mensen graag wonen. Het historische karakter
van Burgerhout is ook in de St. Josephbuurt zichtbaar, woningen voldoen aan alle huidige eisen op
gebied van energie en de openbare ruimte is aantrekkelijk en zo ingericht dat het bestendig is tegen
extremere drogere en nattere periodes. In de nieuwbouw van de St. Josephbuurt wonen jong en oud
naast elkaar, een aantrekkelijke mix bewoners met verschillende leefstijlen en achtergronden. De buurt
is aantrekkelijk voor vestiging van kleine huishoudens en de woningen zijn betaalbaar. De betrokkenheid
en sociale binding van de huidige bewoners en nieuwe bewoners is gebleven en in de groene openbare
ruimtes is volop ruimte voor ontmoeting en gezamenlijke activiteiten. De bewoners zijn er voor elkaar als
dat nodig is.
Alwel en gemeente zetten zich samen in voor het verwezenlijken van de ambities. Dat vraagt om een
goede samenwerking en afstemming. Alwel en gemeente werken op dit moment beide aan het inzichtelijk
kunnen maken van de (financiële) consequenties. De afronding van het ambitiedocument is een geschikt
moment om de onderdelen vanuit deze ambitie te concretiseren en afspraken over te maken over het
vervolg.
Colofon - november 2019
Het ambitiedocument is in opdracht van woningcorporatie Alwel opgesteld door Urban Synergy. Deze ambitie is in nauwe samenwerking
met Alwel, de gemeente Roosendaal en met bestaande huurders en omwonenden in de St. Josephbuurt tot stand gekomen
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