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17 | Voorselectie Dorpshart Geffen 

VISIE & AMBITIE 
 
Wij zien de herontwikkeling aan het dorpsplein als een uitdaging die verder rijkt dan alleen ‘stenen stapelen’. Samen met 

de omgeving en gemeente gaan we invulling geven aan de extra laag ‘leefbaarheid’. Onze analyse van de kwaliteiten van 

de dorpsarchitectuur van Geffen hebben geresulteerd in een eigentijdse invulling die functioneel en beeldend de nieuwe 

trekker van het dorpsplein zal worden. De drager van ons plan is een multifunctioneel Buurtpunt wat voor levendigheid 

aan het dorpsplein zal zorgen. Wij zullen tijdens de ontwikkelfase zoveel mogelijk aansluiting zoeken bij de gemeentelijke 

ambities uit het coalitieakkoord alsook bij de ambities voor de herinrichting van het dorpsplein. Daarnaast zullen we oog 

hebben voor de kleine details die zijn genoemd en nog genoemd worden tijdens de participatiegesprekken. We benutten 

de bestaande kwaliteiten door transformeren boven nieuwbouw te verkiezen en beperken hiermee de milieubelasting en 

overlast voor de omgeving.  Met een zeer gevarieerd woningbouwprogramma is Hartje Geffen een plek voor iedereen. 

Deze ontwikkeling gaat veel veder dan ‘stenen stapelen’. De keuzes die nu gemaakt worden voor het dorpsplein en de 

functies die ruimte krijgen bepalen voor een groot deel de toekomst van het dorpsplein. Onze hoofdthema’s voor Hartje 

Geffen zijn; Het Buurtpunt; Participatie; Diversiteit & Gemeenschap; Mobiliteit en Duurzaamheid. Deze thema’s zijn ver-

werkt in het presentatiepaneel en worden daar waar nodig veder toegelicht in dit bidbook. 

 Het Buurtpunt 

Het dorpsplein is een plek voor iedereen. Van oudsher is het een plek waar handel werd gedreven en mensen elkaar ont-

moeten. Door de verdere toename van het gebruik van internet bij het winkelen en het contact tussen mensen is de we-

reld aan het veranderen. Zo ook in Geffen. Om deze reden maken we in ons plan fysieke ruimte waar mensen elkaar 

’ouderwets’ kunnen ontmoeten. Het Buurtpunt in de plint van blok a is een plek voor; een goede lunch; een werkplek met 

wifi en een goede kop koffie; een borrel op het zonnige terras of een korte rustpauze aan de snelfietsroute tussen Oss en 

‘s-Hertogenbosch. Binnen is de ruimte flexibil in te delen zodat er ook ruimte is voor de vele verenigingen die Geffen rijk is 

of een klein besloten feest. Het Buurtpunt is een nieuwe functie binnen Geffen die voor levendigheid aan het dorpsplein 

zal zorgen en ons inziens goed aansluit op het voorkeursscenario voor de herinrichting van het dorpsplein. Omdat de haal-

baarheid van een dergelijke functie niet vanzelfsprekend is hebben wij in deze fase reeds gesprekken gevoerd met twee 

plaatselijke horecaondernemers die interesse hebben om de exploitatie van het Buurtpunt op zich te nemen. Mocht 

na realisatie, of later in de toekomst, blijken dat er geen interesse meer is dan is het Buurtpunt eenvoudig te transfor-

meren naar wonen.  

 

 

 
 

PLAN VAN AANPAK 
 

 Participatie 

Allereerst willen wij een compliment maken voor de wijze waarop het voorkeurscenario tot stand is gekomen. Dit ge-

tuigt van begrip voor de belangrijke functie die het dorpsplein heeft voor de bewoners en andere belanghebbende in 

Geffen. Het zou het reeds gedane werk te niet doen als we geen verdieping maken in het participatieproces. Het voor-

werk is gedaan en inmiddels hebben ook de vastgoedprofessionals er goed naar gekeken. Nu is het zaak om nog verder 

de diepte in te gaan met de omgeving en de potentiele eindgebruikers. Door een modulaire indeling van de gebouwen 

en het inbouwen van flexibiliteit in het bestemmingsplan kunnen we gedurende het ontwikkeltraject, en daarna, nog 

aanpassingen doen in het ontwerp.  

 
Krachtig team 

Krachten bundelen levert het beste resultaat doordat verschillende expertises vroegtijdig worden samen gebracht. Ons 

team van lokale en regionale samenwerkingspartners en adviseurs bestaat uit een ontwikkelaar, architect, woningcor-

poratie, zorgpartij, mobiliteitsadviseur, makelaars, duurzaam sloopbedrijf en twee plaatselijke horecaondernemers 

voor het Buurtpunt. En natuurlijk niet te vergeten ook de bewoners, ondernemers en dorpsraad van Geffen als advi-

seur en klankbord. Met dit team hebben we alle kwaliteiten in huis om tot een optimale invulling en realisatie van deze 

opgave te komen. Samen met de gemeente en de omgeving geven we invulling aan de extra laag ‘leefbaarheid’ van het 

dorpsplein.  
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PLAN VAN AANPAK (vervolg) 
 

 
 
Participatie als ontwikkelstrategie  
Samen met dit krachtige team hebben wij onze uiterste best gedaan om een plan vorm te geven dat past bij Geffen en aan-

sluit op de wensen van de bewoners en ondernemers in Geffen.  Om er zeker van te zijn dat dit gelukt is organiseren we 

een tweetal participatie/inspraakbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten mogen belanghebbende meepraten over de 

uitwerking van Hartje Geffen om zo samen het plan nog beter passend te maken. Door naast de flexibiliteit in de gebouwen 

ook flexibiliteit in het bestemmingsplan aan te brengen wordt het mogelijk om maximaal in te spelen op de wensen van de 

omgeving. Samen met de gemeente en architect bewaken we de samenhang en kwaliteit van het plan. 

• Ronde 1: tijdens de eerste bijeenkomst lichten we Hartje Geffen verder toe. We geven uitleg bij de keuzes die zijn ge-

maakt en halen informatie op bij omwonende, plaatselijke ondernemers en de potentiele nieuwe bewoners.  Onder-

werpen die worden besproken zijn onder andere; de aansluiting op de omgeving; de toetsing van het woonprogramma; 

de toepasbaarheid van deelmobiliteit en de functie van het Buurtpunt. Verder gaan we met de toekomstige bewoners 

in gesprek over zaken als de grootte van de woningen, het aantal slaapkamers en de globale indeling van de plattegron-

den. Het flexibele ontwerp biedt de mogelijkheid om appartementen samen te voegen of juist te verkleinen.  

• Ronde 2: Hartje Geffen bestaat uit een gevarieerd aanbod aan woningtypes, woningvormen, bouwstijlen en kleurstellin-

gen. Daarbinnen is volop ruimte voor individuele keuzes. Deze komen aan bod tijdens de tweede bijeenkomst. Toekom-

stige bewoners kunnen dan vertellen wat hun specifieke woonwensen zijn. Wordt er gewerkt aan huis? Is er behoefte 

aan domotica voorzieningen? Wij bespreken de persoonlijke woonwensen en bepalen samen de indeling en het afwer-

kingsniveau van de woningen. Zo zorgen wij ervoor dat de bewoners van Hartje Geffen precies wonen zoals zij willen.  

Om de kwaliteit van het uiteindelijke plan te waarborgen, spreken wij graag vooraf met de gemeente de spelregels af. Hier-

bij staat voorop dat het participatieproces natuurlijk geen gevolgen mag hebben voor de planning. 

 
Planning 
Om Hartje Geffen snel en doordacht te kunnen realiseren, willen wij tijdens de ontwikkeling nauw samenwerken met po-

tentiële bewoners en de gemeente. Bovenstaande afbeelding is een indicatie van een mogelijke planning. Graag stemmen 

we deze gedurende het ontwikkelproces samen met de gemeente verder af. 

 
 

 
 
 

  
 
Fase 1: Ontwerp  
Het ruimtelijk programma (VO-) van Hartje Geffen ligt er. Middels het participatieproces wordt het plan verder uitge-

werkt met de omwonende, ondernemers, potentiele bewoners, de dorpsraad en de gemeente. Na dit participatietra-

ject en samenspraak met de gemeente is het concept definitief ontwerp (DO) klaar waarna deze ter kennisname met 

de dorpsraad en direct omwonenden gedeeld zal worden. Doordat tussentijds zoveel mogelijk is samenspraak met de 

gemeentelijke projectleider wordt uitgewerkt staat niks meer in de weg om het concept definitief ontwerp definitief te 

maken. Met het definitief ontwerp in de hand kunnen we door naar de volgende fase. 

 
Fase 2: Vergunning en verkoop 
Met het definitief ontwerp in de hand, en als het bestemmingsplan gereed is, kunnen we de omgevingsvergunning en 

de verkoop voorbereiden. Het huidige bestemmingsplan laat de realisatie van Hartje Geffen niet toe. Doordat de ge-

meente bereid is de realisatie van het plan planologisch mogelijk te maken kan wat ons betreft direct na het participa-

tietraject gestart worden met de bestemmingsplanprocedure. Na een goede afstemming van het plan op de omgeving 

en met de corporatie/belegger kan de vergunning worden aangevraagd en de vergunningsprocedure volgens ons vlot 

worden doorlopen. 

Fase 3: Realisatie 
Wij beginnen met het bouwen van Hartje Geffen bij voldoende afzet aan een corporatie/belegger en particulieren. Een 

slim ontwerp maakt het mogelijk om deze voor een modulair te bouwen. De bouwtijd is hierdoor korter. De overlast 

wordt beperkt doordat 60% wordt getransformeerd en dus ook maar beperkt wordt gesloopt. Middels nieuwsbrieven 

en social media informeren wij de omgeving over de werkzaamheden, de verkeersmaatregelen en werktijden. Op de 

bouwplaats wordt een informatiebord met contactgegevens geplaatst. Medewerkers, onderaannemers en leveranciers 

worden voorzien van duidelijke routebeschrijvingen en instructies over laden en lossen, parkeren, wachten etc. Om 

schade aan de openbare ruimte te voorkomen en overlast te beperken stemmen we één route naar de bouwplaats af 

met de gemeente. De route zal zichtbaar gemaakt worden met bewegwijzering. Vooraf wordt er een plan van aanpak 

gemaakt voor de inrichting van de bouwplaats en de boombescherming van de bestaande bomen in de Raadhuisstraat.  
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Eerste verdieping blok b 

PROGRAMMA 

 

Diversiteit en gemeenschap 

Hartje Geffen krijgt een fijne mix aan woningtypologieën zodat er plek is voor alle doelgroepen. Door het toevoegen van 

gezamenlijk functies zoals een buurttuin ontstaat meer interactie tussen bewoners.  Heb je even behoefte aan privacy dan 

kun je jezelf terugtrekken op je eigen buitenruimte. Op basis van de gemeentelijke woonvisie en gesprekken met plaatselij-

ke makelaars hebben we een focus aangebracht op de doelgroepen starters en senioren. Om een zo breed mogelijke doel-

groep aan te spreken en doorstroming te bevorderen zal een deel in de huur (sociaal en middel duur) en een deel in koop 

worden gerealiseerd. We gaan hierbij nog een stapje verder dan de uitvraag en realiseren in plaats van vier sociale huur-

woningen maar liefs zeven sociale huurwoningen. In deze fase is reeds contact geweest met een corporatie voor de exploi-

tatie van de huurwoningen en is ook de individuele mogelijkheid per bewoner voor thuiszorg vanuit een plaatselijke zorg-

partij besproken. Mocht tijdens het ontwikkeltraject of daarna blijken dat er behoefte is aan een andere samenstelling van 

het programma dan is deze relatief eenvoudig te wijzigen door de flexibiliteit in het ontwerp en het bestemmingsplan.  

Begane grond blok a en b 

3. 

Transformatie (blok b) 

7 sociale huur (54 m2 gbo) 

5 middel dure huur (69 m2 gbo) 

3 middel dure koop (137 m2 gbo) 

Nieuwbouw (blok a) 

Buurtpunt  (165 m2 bvo) 

2 sociale koop (58  m2 gbo) 

4 middel dure koop (86 m2 gbo) 

2 dure koop (112 m2 gbo) 

Souterrain / parkeerkelder 

29 parkeerplaatsen 

65 fietsparkeerplaatsen 

6 individuele bergingen 

 

Souterrain / parkeerkelder 

Eerste & tweede verdieping 

blok a 

Legenda 

 



 

 
PARKEREN / MOBILITEIT 

Mobiliteit 

In toenemende mate worden hippe mobiliteitsoplossing toegepast in hoog stedelijke gebiedsontwikkelingen. Helaas zien 

wij dit nog niet terug buiten de grote stad. Juist voor een kleiner dorp als Geffen zijn meerdere vormen van mobiliteit van 

belang. Samen met onze mobiliteitsadviseur zijn we opzoek gegaan naar een mobiliteitsoplossing. De uitkomst is een pro-

beer mobiliteitshub met twee elektrische deelauto’s en vier elektrische deelfietsen aangesloten op een handige app of met 

een pasjessysteem. Door het aanbieden van deelmobiliteit kan het voor de incidentele autogebruiker interessant zijn om 

de auto (of een tweede auto) weg te doen danwel niet aan te schaffen. De probeer mobiliteitshub is zowel voor nieuwe 

bewoners als voor omwonende te gebruiken. Gemiddeld neemt in Nederland het autobezit met 30% af bij het aanbieden 

van een deelauto (Kennis Instituur voor Mobiliteit). Omdat op dit moment helaas nog maar 20% van de Nederlanders 

openstaat voor autodelen betekend het toevoegen van een deelauto circa 6% reductie (20% van 30%). De elektrische fiets 

maakt een fietstocht over het snelfietspad naar Oss of ‘s-Hertogenbosch een stuk sneller. Het kunnen experimenteren met 

deelauto’s en deelfietsen draagt op deze manier bij aan een duurzaam en adaptief mobiliteitssysteem en zet een eerste 

stap naar een bredere inzet van deelmobiliteit in Geffen. Verder stimuleren we het gebruik van de fiets door extra fietspar-

keerplaatsen te maken in de bestaande kelder.  

 

Parkeerbalans 

Voor de berekening van de parkeerbalans hanteren we de gemeentelijke normen uit de parkeernota uit 2017. Wij zijn ech-

ter van mening dat deze aan de hoge kant zijn en gaan daarom graag het gesprek aan met de gemeente om te bezien waar 

we de op sommige punten iets lagere landelijke CROW normen (publicatie 381, jaar 2018) kunnen hanteren. Wij hebben 

onze mobiliteitsadviseur een onderzoeksrapport (9 pag.) laten opstellen dat we graag met de gemeente delen. Hier staat 

onder andere een onderbouwing in voor een lagere norm voor de kleinere starterswoningen. Starters zijn minder geneigd 

een auto aan te schaffen, zeker wanneer er alternatieven worden aangeboden zoals een deelauto. Het lijkt ons niet 

vreemd om een lagere norm aan te houden voor de kleinere woningen, dit sluit ook beter aan op de wens van de corpora-

tie/belegger.  

7 sociale huurappartementen voor starters maal 1,4   = 9,8 
5 middel dure huurappartementen voor senioren maal 1,9  = 9,5 
3 middel dure koopwoningen voor gezinnen maal 2,1   = 6,3 
2 goedkope koopappartementen voor starters maal 1,6  = 3,2 
4 middel dure koopappartementen voor senioren maal 1,9  = 7,6 
2 dure koopappartementen voor senioren maal 1,9   = 3,8 
 
Totaal aantal parkeerplaatsen benodigd (afgerond)  = 40 
 

In de kelder is ruimte voor 29 parkeerplaatsen en in het openbaar gebied is ruimte voor 9 parkeerplaatsen waarvan twee 

parkeerplaatsen worden ingezet voor twee deelauto’s. Deze deelauto’s vervangen binnen het project samen minimaal vier 

autoparkeerplaatsen waarmee we een gesloten parkeerbalans hebben. We hebben hierbij nog geen rekening gehouden 

met een mogelijke afname van het autobezit van omwonende en de in onze ogen reële verlaging van de parkeernorm voor 

de startersappartementen. Voor het Buurtpunt geldt op basis van de landelijke CROW normen voor een lunchroom een 

parkeerbehoefte van tussen de 5 en 8 parkeerplaatsen per 100 m2 BVO. Dit komt op basis van 165 m2 BVO maximaal uit 

op 12 parkeerplaatsen. Voor deze parkeerdruk kan gebruik gemaakt worden van de overcapaciteit van het parkeerterrein 

bij de Jumbo alsook door het toepassen van dubbelgebruik.  

DUURZAAMHEID 

Duurzaamheid 

Wij krijgen energie van het bedenken van nieuwe dingen. Dat hoeven niet altijd grote ontdekkingen te zijn. Maar door 

de dingen net even anders aan te pakken, waardoor iets wél kan, duurzaam wordt, in waarde stijgt of mensen nu en in 

de de toekomst gelukkiger maakt… dàt geeft ons energie! Onze ambitie is om met Hartje Geffen maximale toekomst-

waarde te bieden met een minimale belasting van het milieu. Er zijn drie niveaus waarop wij duurzaamheid willen in-

bedden in dit project; namelijk tijdens de sloop & realisatie fase, de gebruiksfase en de fase daarna. Met de transforma-

tie van een deel van het voormalige gemeentehuis beperken we sloopafval en de belasting van het milieu door het del-

ven en vervoeren van nieuwe grondstoffen tot een minimum te beperken. Daar waar we wel slopen doen we dat zo-

veel mogelijk circulair door afvalstromen te hergebruiken. Onze duurzame sloper heeft een website voor gebruikte 

bouwmaterialen. Doordat we ook de bestaande kelder integreren in het ontwerp komen we op circa 60% hergebruik 

van het bestaande gebouw. Hiermee dragen we nu al bij aan de ambitie van Cirkelstad om 50% circulair te bouwen in 

2030. Tijdens het ontwikkeltraject zullen we opzoek gaan naar de meest optimale afweging tussen duurzaamheid, kos-

ten en comfort. We zetten in op trias energetica wat concreet inhoudt dat we goed isoleren en gebruik maken van 

duurzame energieopwekking via zonnepanelen en warmtepompen. We dragen bij aan het door de gemeente uitge-

werkte ambitieweb en de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Waarbij we de nieuwbouwappartementen nu al 

energieneutraal maken en de transformatie hierop voorbereiden.  
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DUURZAAMHEID (vervolg) 

Hieronder zijn de concrete maatregelen aan de hand van de thema’s van het gemeentelijk ambitieweb weergegeven.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energie 

Wij geloven wat betreft energievoorziening in het driestappenmodel. De kern van dit model, dat een afgeleide is van het 
trias-energeticamodel, is dat eerst gekeken wordt of de energievraag gereduceerd kan worden, alvorens na te denken over 
de duurzame invulling van de (resterende) energievraag.   
 
Stap 1: Beperking van de energiebehoefte 
Bouwkundige maatregelen zoals hoogwaardige isolatie en het realiseren van een hoge luchtdichtheid hebben een lange 
levensduur (> 30 jaar) en een significante invloed op de energievraag van een gebouw. Naast een grote reductie van de 
warmtevraag draagt dit ook bij in het welzijn en comfort door onder andere minder koude straling en geluid van buiten.  
 
Stap 2: Minimaal energiegebruik 
Energievraag nog verder reduceren door toepassen van een (CO2-gestuurd) gebalanceerd ventilatiesysteem met warmte-
terugwinning. Een voordeel hiervan is dat er in de winter ook geventileerd kan worden zonder last te krijgen van tocht. 
Wederom een voorbeeld van slim combineren van energiebesparing met welzijn en comfort. Voor de warmteafgifte wordt 
gebruik gemaakt van laagtemperatuur vloerverwarming.  
 
Stap 3: Gebruik van hernieuwbare energie: 
Na het beperken van de energievraag en het efficiënt gebruiken van energie, blijft er nog de elektriciteitsvraag over. Ver-
warming en de warmtapwatervoorziening vindt plaats middels een luchtwarmtepomp en alle woningen krijgen zonnepa-
nelen op het dak.  
 
Materialen 
Het totale plan beslaat circa 3.910 m2 BVO, hiervan is circa 2.360 m2 BVO transformatie waarmee circa 60% van het be-
staande gebouw wordt hergebruikt. De sloop is duurzaam doordat materialen een tweede leven krijgen als gebruikte 
bouwmaterialen in het project of door de sloper worden aangeboden op een circulaire marktplaats.  
 
Bodem 

Door de transformatie van blok b en het behouden van het souterrain vinden er slechts zeer beperkte bodemactivitei-
ten plaats waarmee we de verstoring van het bodemsysteem beperken.  
 
 

Water 
Hemelwater voeren we vertraagd en zichtbaar af naar een nieuw te creëren watervoorziening op het dorpsplein waar-
bij het kan dienen als watervoorziening voor het groen op het dorpsplein en kan worden gecombineerd met een wa-
ter-speel-element voor kinderen. Het dakoppervlak van het voormalige gemeentehuis is circa 1.570 m2 en het dakop-
pervlak (incl. kelder en Hoftuin) van het nieuwe plan is circa 1.500 m2 waarmee we per saldo dus geen 'verhard' op-
pervlak toevoegen. Om indien nodig de waterbergingscapaciteit te vergroten kan extra groen op het dak worden toe-
gepast.  
 
Ecologie  
We behouden de bestaande bomen aan de Raadhuisstraat, creëren een gezamenlijke Hoftuin met begroeide pergola’s 
en voegen insectenhotels toe. Voorafgaand aan de sloop hangen we aan het te transformeren deel vleermuiskasten 
op. Samen met de groene herinrichting van het dorpsplein zorgen we voor een verbetering van de biodiversiteit.  
 
Ruimtegebruik 
We maken optimaal gebruik van de bestaande bebouwing door maar beperkt te slopen. Door het hergebruik van het 
souterrain kunnen we het grootste deel van het parkeren onder de grond en dus uit het zicht oplossen. Bovenop het 
nieuwe parkeren creëren we een buurttuin die ruimte biedt voor privé terrassen en een gezamenlijk Hoftuin.  
 
Ruimtelijke kwaliteit  
Hartje Geffen sluit naadloos aan op het voorkeursscenario voor het dorpsplein. Het Buurtpunt zorgt voor levendigheid 
op het plein. Het transformeren van blok b zorgt dat de bebouwingssituatie voor direct aangrenzende woningen zo-
veel mogelijk behouden blijft. Het ontwerp is een optimum tussen ‘leef comfort, duurzaamheid, diversiteit en herken-
baarheid’. De flexibiliteit in de indelingsmogelijkheden verhogen de gebruikswaarde en de toekomstwaarde.  
 
Welzijn / leefomgeving  

We creëren een fijne leefomgeving door het realiseren van prettige buitenruimtes. Parkeren kan veilig onder het huis 
en uit het zicht. Bouwkundig treffen we voorzieningen voor geluidsreductie en verhogen we het comfort door lage 
temperatuurverwarming en tochtwerende voorzieningen. Door transformeren te verkiezen boven nieuwbouw beper-
ken we de overlast voor de omgeving.  
 
Sociale relevantie  

Door het zeer gevarieerde woningaanbod is in Hartje Geffen een plek voor iedereen. We zetten maximaal in op betaal-
baarheid en realiseren zelfs meer sociale huurwoningen dan vereist. De appartementen zijn levensloopbestendig en 
daarmee ook geschikt voor de oudere doelgroepen. Wanneer er een zorgvraag ontstaat kan gebruik gemaakt worden 
van thuiszorg door een zorgpartij die letterlijk om de hoek zitten. Het Buurtpunt zal een belangrijke sociale functie 
worden in Geffen. Hier kunnen mensen elkaar ontmoeten, is ruimte voor het verenigingsleven en kan gebruik ge-
maakt worden van de voorzieningen tijdens de evenementen op het dorpsplein.  
 
Bereikbaarheid  

In Hartje Geffen stimuleren we fietsgebruik en dragen we duurzame mobiliteitsoplossingen aan. We creëren een pro-
beer mobiliteitshub met twee elektrische deelauto’s en vier elektrische deelfietsen. Met het aanbieden van deelmobi-
liteit verhogen we de bereikbaarheid voor mensen zonder auto. Dit doen we zowel voor de nieuwe bewoners als voor 
de omwonenden. Daarnaast creëren we extra ruimte voor fietsparkeren en bieden we laadpunten aan in de parkeer-
kelder.  
 
Investeringen 
Wij zien het Buurtpunt als essentieel onderdeel van het nieuwe dorpsplein. Zonder een dergelijke functie die zorgt 

voor levendigheid zal het een mooi plein worden maar blijft de belevingswaarde beperkt. Het Buurtpunt versterkt het 

voorkeursscenario voor het plein en zal bijdragen aan het maatschappelijk rendement op de investeringen die daarin 

door de gemeente worden gedaan. 

 

Vestigingsklimaat 

Het Buurtpunt zorgt voor werkgelegenheid en draagt indirect bij aan een verbetering van het vestigingsklimaat in 

Geffen. Het Buurtpunt is een functie die op dit moment nog ontbreekt in Geffen. Het wordt de nieuwe plek voor zake-

lijke lunches en bijeenkomsten. We kiezen bewust niet voor het toevoegen van extra winkelmeters omdat het waar-

schijnlijk is dat dit elders voor leegstand zal zorgen.  
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Bedankt voor het lezen  
Wij hopen met dit bidbook uw interesse verder te hebben ge-

wekt. Ons projectteam heeft met heel veel plezier aan deze           

ambitieuze tender gewerkt en we kijken dan ook uit naar het 

vervolg! 

  

 

 


