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Welkom op deze inloopavond voor Groenemorgen!
 

Circa 50 nieuwe woningen in het gebied tussen 
 de Oude Weisestraat en de Driemorgen.

Indicatieve planning

Met project Groenemorgen wordt de realisatie
beoogd van circa 50 woningen in Afferden. Hierbij
komt een mix aan woningtypes: van vrijstaande
woningen en twee-onder-een-kapwoningen tot
rijwoningen en levensloopbestendige woningen in
verschillende prijsklassen. Zo biedt Groenemorgen
in deze tijden van woningnood voor uiteenlopende
woonwensen een passend aanbod!

Breed woningaanbod met nadruk op betaalbaar
Van het woningaanbod bevindt circa 60% zich in de categorie

‘betaalbaar’. Denk aan koopwoningen onder de NHG-grens

en sociale huurwoningen tot € 752,-.

Informatie en participatie: deel jouw ideeën en suggesties
Via deze informatieve inloopavond willen we jou informeren

over de plannen voor Groenemorgen. Ook bieden we je de

mogelijkheid om op diverse punten mee te denken over het

plan.

Het participatieproces is als volgt:
Participatieavond: Mogelijkheid om suggesties aan te 

geven en mee te denken over bijvoorbeeld openbaar 

gebied, gewenste architectuurstijl, het woningaanbod, etc.

Terugkoppeling op de website en in de nieuwsbrief.

Direct omwonenden ontvangen aanvullend nog een 

vragenlijst met specifieke vragen over het plan. 

Aanvullend kunnen er nog individuele gesprekken 

met direct omwonenden plaatsvinden.

www.nieuwbouwgroenemorgen.nl

September 2022
 Start informeren en 

participeren, informatieve 

inloopavond.

Tweede helft 2022
Input participatie bundelen/

verwerken en terugkoppelen, 

bepalen vervolgtraject en 

uitwerking stedenbouwkundig plan.

Eerste helft 2023
Opstarten 

bestemmingsplanprocedure.

Eind 2023
Verwachte start verkoop.
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Welke architectuurstijl heeft jouw voorkeur?
 

We horen graag welke architectuurstijl jouw voorkeur heeft: dorps, landelijk of modern. Dit kun je aangeven 
door een groene sticker te plakken bij de afbeeldingen die jou het meest aanspreken. Ook kun je jouw ideeën en 

suggesties kwijt op het paneel hiernaast.

ARCHITECTUUR / UITSTRALING

Dorps

Modern

Landelijk

www.nieuwbouwgroenemorgen.nl
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Een toegankelijke woonwijk met goede ontsluiting 
én voldoende parkeergelegenheid

Middensegment 

rijwoningen

Vrijstaande / twee-

onder-één-kap / 

levensloopbestendige 

woningen

Sociale huurwoningen  

(rijwoningen en 

levensloopbestendige 

woningen)

Legenda:
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Woningbouwprogramma
Groenemorgen komt te liggen ten zuiden van de lintbebouwing 

aan de Koningstraat, tussen de Oude Weisestraat aan de westzijde 

en de Driemorgen aan de oostzijde. De afbeelding hierboven toont 

de beoogde stedenbouwkundige verkaveling met de verwachte 

woningtypes en inrichting van de openbare ruimte. 

Logische overgang naar landelijk gebied
Aan de oostkant van het plan ligt een fraaie watergang en aan 

de zuid- en westzijde wordt Groenemorgen omsloten door 

een natuurrijke zone. Hier wordt bij de stedenbouwkundige 

uitwerking rekening mee gehouden door onder andere te variëren 

in bouwhoogte. Zo ontstaat er vanuit de nieuwe wijk een mooie 

overgang naar het landelijke gebied.

Parkeren: Er komt een combinatie van parkeren op eigen 

terrein en openbaar terrein, door zowel parkeerkoffers als 

langsparkeervakken. 

Waterberging: Het plangebied ligt lager dan de 

lintbebouwing aan de noordzijde (Koningstraat). Daarom is 

in het lager gelegen zuidelijk deel veel ruimte gereserveerd 

voor waterberging, zoals bijvoorbeeld een grote wadi, waar 

het water naartoe afgevoerd en opgevangen kan worden. 

Deze wadi kan groen en natuurlijk ingericht worden 

met gevarieerde randen, waardoor deze bijdraagt aan de 

biodiversiteit in het gehele gebied. 

Verkeersafwikkeling: Door afwikkeling van het verkeer 

via verschillende wegen, ontstaat er een gelijkmatige 

verdeling van de verkeersbewegingen. De ontsluiting 

over de bestaande watergang wordt zo breed uitgevoerd 

dat er eenvoudig gepasseerd kan worden door eventuele 

hulpdiensten.

Speelveld: Een dergelijke wadi staat slechts af en toe 

vol met water, waardoor hier op andere momenten in 

gespeeld kan worden door kinderen.

Waterberging, verkeer en parkeermogelijkheden

STEDENBOUWKUNDIG
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Een toekomstbestendige wijk voor mens en dier

Groenemorgen: groen en klaar voor morgen
Groenemorgen wordt een duurzame, klimaatadaptieve en 

toekomstbestendige wijk. Denk hierbij aan oplossingen 

tegen extreme droogte en regenval. Dit zou op meerdere 

manieren vormgegeven kunnen worden, zoals onder 

andere groendaken op bergingen, garages en uitbouwen, 

toepassing van grasbetontegels voor de parkeerplaatsen en 

een wadi. Gecombineerd met groene erfafscheidingen, een 

verscheidenheid aan bomen en nestelgelegenheden voor 

vogels en vleermuizen krijgt Groenemorgen een natuurinclusief 

karakter. Fijn wonen voor mens én dier!

Duurzame woningen
De woningen van Groenemorgen worden gasloos en 

zeer duurzaam. Denk aan energiezuinige, individuele 

luchtwarmtepompen en zonnepanelen. Hierdoor voldoen de 

woningen aan de meest actuele duurzaamheidseisen. Ook zal 

de mogelijkheid worden geboden om extra te verduurzamen 

door het toevoegen van extra zonnepanelen aan de woning. 

www.nieuwbouwgroenemorgen.nl GROENE
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Jouw ideeën en suggesties

Laat hier jouw idee of 

suggestie achter

Laat hier jouw vraag achter
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