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bestaande situatie



RandvooRwaaRden

• 	 Ontwikkel ing	centrumplan	openbare	ruimte	Vl i jmen	voor	het	gedeelte	Plein,	

• 	 aansluit ing	Van	Greunsvenpark,	Akkerstraat	en	Akker.

• 	 Uitvoering	van	dit 	centrumplan	 in	twee	fases:

- Fase 1 op kor te termi jn (2016/2017)

- Fase 2 na real isat ie en openstel l ing nieuwe randweg vl i jmen.

• 	 Vastgoedontwikkel ingen:

- De oostwand van het ple in wordt middels s loop/nieuwbouw herontwikkeld.

- Op het ple in komt een pavi l joen met een v loeropperv lak van 530 m2.

- Sloop van de panden monseigneur van Kesselstraat 1  en 3.

- mogel i jke herontwikkel ing akkerstraat 4,  6 en 8.



RandvooRwaaRden

• 	 Verkeerskundige	aspecten:

- afwaarder ing doorgaand verkeer in het centrum van vl i jmen (na openstel l ing randweg).

- verkeersvei l ige inpassing van expediërend verkeer t.b.v.  winkels

- inpassing van 70 parkeerplaatsen op het ple in.

- inpassing van 95 parkeerplaatsen op locat ie tussen Hema & van Greunsvenpark.

- nieuwe ontslui t ing parkeer terrre in naast Hema via achterz i jde Hema (v ia kavel  akkerstraat) .

• 	 Programmering	van	het	plein:

- ruimte voor ontmoeten, ontspannen en verbl i jven.

- ruimte voor weekmarkt.

- ruimte voor evenementen, kermis ,  carnaval  etc.

- ruimte voor terrassen.



bewoneRsavond 1 - moodboaRds maken



1
(gekozen door 6 van de 9 groepen)

2
(gekozen door 5 van de 9 groepen)

3
(gekozen door 5 van de 9 groepen)

4
(gekozen door 5 van de 9 groepen)

5 
(gekozen door 6 van de 9 groepen)

6 
(gekozen door 4 van de 9 groepen)

7 
(gekozen door 4 van de 9 groepen)

8 
(gekozen door 3 van de 9 groepen)

9 
(gekozen door 3 van de 9 groepen)

10 
(gekozen door 3 van de 9 groepen)

top 10 - gekozen sfeeRbeelden



bewoneRsavond 2 - mateRialen kiezen



opmeRkingen bewoneRs op stRuctuuRontweRp

voetgangersgebied,  geen auto’s ,
geen verbindingsweg tussen de twee
parkeerplaatsen

betere l ink met het van Greunsvenpark

terras aan de zuidkant

weg te smal a ls er ook winkelwagens staan

doorgang naar parkeerplaats vanaf 
ingang supermarkt

behoefte aan z i tgelegenheid

geen expedit ie voorbi j  d i t  punt,
of enkel binnen venster t i jden

mogel i jke route onts lui ten
bewonersparkeren appar tementen



identiteit

Op rand klei- en zandgronden

vlimen - “heim in een wateRRijke stReek” 

Knotwilgendam sinds 1862
in en rond vlijmen talloze knotwilgen

vlimen - “heim in een wateRRijke stReek” 



identiteit

langstRaat

raamsdonk, raamsdonksveer, Waspik, Sprang-capelle, Waalwijk, Drunen, Vlijmen, nieuwkuijk

Oorspronkelijke hoofdsoort:
Zwarte els

lindebomen op dorpsplein



concept



concept vooRlopig ontweRp



concept vooRlopig ontweRp



paRkeRen bestaand 

32 plaatsen

96 plaatsen

45 plaatsen

26 plaatsen



parKeren nieuW

45 plaatsen

32 plaatsen

Cluster plein + 
cluster Kloosterpad = 155 + 4 miva



bOmen beStaanD



bOmen nieuW



bevOOrraDinGbevOOrraDinG



WinKelWaGenS, milieuStraat            FietSparKeren



cOncept vOOrlOpiG OntWerp





2m

4,5m

5m

5m

3m

var

2m

2m

5,5m

5,5m

5,5m

5,5m

4m

4m

DOOrSneDe WeSt - OOSt



3m

2m

4m

6m

3m

5m

15-23m

DOOrSneDe nOOrD - ZuiD



SFeerbeelD beStaanD



SFeerbeelD nieuW



reFerentiebeelDen



materialen
vOetGanGerSZOne

vOetGanGerSZOne - natuurSteen banD

rijbaan aKKer

ZitpleintjeS

parKeerterrein - vaKKen

parKeerterrein - rijbaan



ZitbanKen

ranDen plantvaKKen

aFvalbaKKen

FietSnietjeS

verlicHtinG



HaGen

SOlitaire bOmenbOOm - ZitpleintjeS bOOm - lanGStraat-aS




