
GROENE STADSBUURT 
VOOR JONG EN OUD

Welkom!

Graag presenteren wij u het schetsontwerp voor de Josephwijk. 

In oktober 2019 is het ambitiedocument voor de Josephwijk  afgerond. 
Hierin zijn de gezamenlijke ambities, uitgangspunten en kansen vanuit 
Alwel, gemeente Roosendaal en bewoners vanuit de Josephwijk 
(huurders en omwonenden) geformuleerd en samengevat. Posters 2 t/m 
5  laten zien wat er in het ambitiedocument staat.

Het ambitiedocument is uitgewerkt tot een schetsontwerp. 
Het schetsontwerp is te zien op posters 6 t/m 12. 

Aansluitend op dit schetsontwerp is een concept beeldkwaliteitsplan 
gemaakt waarin de uitgangspunten voor de vormgeving van de buurt 
zijn omschreven en verbeeld. Posters 12 t/m 17 geven een overzicht van 
het beeldkwaliteitsplan.  Ben jij benieuwd hoe de Josephwijk er uit kan 
gaan zien in de toekomst? Posters 18 en 19 laten beelden zien. 

1 Introductie

We zijn erg benieuwd of u net zo enthousiast bent als wij zijn. Op 
www.josephwijk.nl/contact kunt u een bericht of vraag achterlaten.

De bijbehorende videopresentatie is te vinden op de nieuwe website: 
www.josephwijk.nl  



Meedenkgroep stedenbouw

‘Leuke voor buurtbewoners’

Hurks, gevarieerde bebouwing Sociale cohesie ‘Hecht burencontact’‘Smalle straten en auto’s op de stoep’ en weinig groen

‘Drugsoverlast in de buurt’‘Slechte onderhoudsstaat’ ‘Veilig om te spelen’

AANDACHTSPUNTEN KWALITEITEN

HUIDIGE IDENTITEIT VAN DE BUURT TOEKOMSTDROMEN
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gratis parkeren

smalle straten 
  & stoepen

Hurks

laagbouw

gevarieerde bebouwing

Invoer van een 30 km 
zone in  

de hele wijk, 
uitgezonderd in  

de Burgerhoutsestraat

Meer groen

Toezicht in 
de wijk voor 
criminaliteit

Bredere 
stoepen voor 

valide en 
minder valide 

mensen

Speeltuintjes

Meer 
bankjes 

in de 
wijk

Goed geïsoleerde 
woningen voor 

jong & oud

Goede 
straatverlichting

Schonere wijk

Vroegere groene 
Van Gilselaan  
kopiëren in de 

wijk

Meer voorzieningen voor 
ouderen

Parkeerplaatsen 
centraal in  
blokken te 
verwerken

Vanuit de huurders en omwonenden zijn kwaliteiten en aandachtspunten van de huidige wijk benoemd. 
De belangrijkste conclusies zijn hieronder samengevat.
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De Meedenkgroep heeft gepuzzeld 
met een maquette van de wijk en 
met foto’s. Enerzijds ruimtelijk 
(o.a. over gewenste woningtypen, 
parkeren en invulling van openbare 
ruimte), anderzijds beeldend (over 
de gewenste uitstraling van de 
toekomstige wijk).

Collectieve 
binnenruimtes 

Behoud 
‘oude’ 
uitstraling 
Josephwijk

Diversiteit
woningtypen

Laagbouw, 
2 tot 3 lagen

Appartementen
voor senioren

Verkeersveiligheid

Groene openbare 
ruimtes, voor 
ontmoeten & spelen

Parkeren achter 
de woning, let op
sociale veiligheid !

(Meer) parkeer-
plekken in de straat

Een achtertuin 
voor iedereen

Binnenhof
- binnentuin
- centrale ingang tot binnenplein
- authenthiek binnenhof

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

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

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

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

Binnenhofjes
- afgesloten binnenhofjes
- bereikbare brede brandgangen
- groene uitstraling

Parkeren en verkeer
- parkeren aan 1 kant per straat
- 30 km/u zone, delen autovrij

Gedrag
- Grote Broer project [Breda]: ou-
deren in gesprek met jeugd
- rekening houden met senioren 

Groene tuintjes
- (korte) groene voortuintjes 
- moestuin

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

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

Voorzieningen voor kinderen
- verspreid door de buurt
- gezamelijk binnenhof

Woningen
- groenere uitstraling 
- korte voortuintjes

Vergroenen
klimaatbestendig - biodiversiteit - wateropvang

Veilige wijk
fietspaden - voetgangerszone - shared space

Ontmoeten in de wijk
overgang van straat naar woning - 

gezamenlijke tuin - pleintjes - spelen

Herkenbare woonwijk
uitstraling - architectuur

Meedenkgroep stedenbouw
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Toekomstdroom 
De Josephwijk is in 2026 een groene en levendige stadsbuurt waar de mensen graag wonen. Het 
karakter van Burgerhout is ook in de Josephwijk 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 Josephwijk 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 zijn de zes 
belangrijke ambitiethema’s voor de toekomstige Josephwijk geformuleerd.

1. Herkenbare buurt          2. Differentiatie in de buurt     3. Ontmoeten in de buurt 

4. Vergroenen in de buurt       5. Veilige buurt                    6. Duurzame buurt
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Voorkeursscenario ’Groene stadsbuurt’

In het voorkeursscenario, 
‘groene stadsbuurt’ komen de 
ambities van gemeente, Alwel, 
huurders en bewoners samen. 
Gemeente en Alwel zetten erop 
in om uitgangspunten uit dit 
scenario concreet te maken. 
Indien dit voorkeursscenario 
om onvoorziene redenen 
niet haalbaar is, dan kan er 
teruggevallen worden naar een 
scenario dat past binnen het 
huidige bestemmingsplan

De scenario’s zijn geen 
ontwerpen, maar een 
vertrekpunt voor verdere 
uitwerking waarin gezocht 
wordt naar optimalisatie 
die past bij de omschreven 
ambities.

Behouden doorgaande 
wegen en structuur

Behouden gesloten 

bouwblokken

Ruimte voor groen Parkeren op straat en in 
parkeerhoven in de 
gesloten bouwblokken

Voorkeursscenario 

Uitgangspunten:
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Circa 200 woningen
80% huur = 160 woningen
20% koop = 40 woningen

Schetsontwerp
De ambities zijn vertaald naar een schetsontwerp 

voor de Josephwijk. Hierin is gekeken hoe om te gaan 

met parkeren, rijrichtingen, straatprofielen, posities 

van woningen en maximale hoogtes. Onderstaande 

tekening laat het totale schetsontwerp zien. In totaal 

gaan we uit van maximaal 200 woningen waarvan 80% 

huur en 20% koop. Op de volgende posters staat per 

thema uitgelegd wat er in het plan is verwerkt. 

Maxburgh

Voorstraat
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* Inrichting openbare ruimte nog niet definitief



Een breed gedragen ambitie is om 

een diversiteit aan woningtypologiën  

in de Josephwijk terug te laten 

komen. Geschikt voor diverse 

doelgroepen met verschillende 

leeftijden en achtergronden en een 

afwisseling in huur en koopwoningen. 

In het schetsontwerp bestaat de 

buurt daarom uit een mix van drie 

woningtypologieën.

Appartementen

Grondgebonden en 
levensloopbestendige woningen

Beneden-boven woningen

Differentiatie in de buurt 
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In de toekomstige buurt wordt ingezet op verkeersveiligheid en sociale veiligheid. De sociale veiligheid 

wordt versterkt door voldoende ramen naar de openbare ruimte te oriënteren en blinde en dichte gevels te 

voorkomen. De verkeersveiligheid wordt vergroot door voldoende ruimte voor parkeren en overzichtelijke 

kruispunten te creëren. Alle wegen worden 1 richtingsverkeer waardoor er meer ruimte is voor parkeren 

en een bredere stoep. In het plan worden meer parkeerplaatsen opgenomen dan in de huidige situatie en 

overal is het parkeren maar aan 1 zijde van de straat waardoor er meer ruimte is voor groen en oversteken 

overzichtelijker wordt. De verkeersveiligheid wordt verder vergroot door behoudt van de 30 km/u zone.

6)  Overzichtelijke en groene parkeerhoven

5) Aan één zijde van de straat parkeren

4) Ramen en deuren in kopgevels 
    (geen dichte gevels aan de straatzijde)

1)  Eenrichtingswegen

2)  Bredere stoepen

3)  Meer parkeren

•  NU: 1 parkeerplaats per woning

•  STRAKS: 1,5 parkeerkplaats per woningen

•  50% op straat 50% parkeerhoven

Veilige buurt
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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 

klimaatverandering centraal staat bij stedelijke ontwikkelingen. Vergroenen van openbare ruimte 

ten gunste van opvang en doorstroom van hemelwater is hier onderdeel van. Door de buurt te 

vergroenen ontstaan er ook kansen om de biodiversiteit te vergroten in het gebied en de sociale 

cohesie te versterken.

3) Samenhang in sfeer en groene 
verbinding tussen twee parken

2) Groene parkeerhoven

4) Bomen tussen parkeervakken

1) Moestuin behouden

Vergroenen van de buurt

Maxburgh

Voorstraat

Si
nt

 J
os

ep
hs

tra
at

Valkenburgstraat

N

9 Schetsontwerp

* Inrichting openbare ruimte nog niet definitief



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. Op meerdere plekken in de 

buurt worden aantrekkelijke en groene 

ontmoetings- en speelplekken gecreërd. 

Ontmoetingsplekken waar de buurtbewoners 

samenkomen, voldoende bankjes zijn en 

bewoners beschut tegen de zon kunnen zitten. 

• samenkomen en ontmoeten

• ruimte om te zitten en 

   te spelen

• voor jong en oud

• beschut

Ontmoeten in de buurt

1) Moestuin behouden

3) Groene parken met programma 

voor alle leeftijden

2) Speelplekken voor de allerkleinste 

4) Verblijfsplekken verspreidt door de 
wijk, niet alles op 1 plaats

* De inrichting van de openbare ruimte 

is nog niet defitnief. Bij de verdere 
uitwerking van het groen, met name 
de parken, zal participatie met de 
bewoners plaatsvinden.  De inrichting 
van de straten staat redelijk vast. 
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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.

Duurzame buurt

1) Klimaatbestendig:

• Groen biedt verkoeling en warme dagen

• Beplanting bestand tegen droogte

• Goed voor insecten en vogels

• Waterberging in de parken

  tijdens heftige regenbuien

2) Voorstel Alwel aan gemeente 

 Energie neutrale woningen:  

•  Zonnepanelen voor gebouwgebonden 

     installaties

•  Tegen service kosten extra 

     zonnepanelen laten plaatsen 

•  Bij appartementen en 

    benedenboven-woningen worden 

    zonnepanelen tot maximaal 

    dakoppervlak toegepast.

Maxburgh
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De gezamenlijke ambitie is om een 

aantal waardevolle karakteristieken 

van de Josephwijk terug te laten 

komen in de nieuwe buurt die 

de herkenbaarheid van de buurt 

vergroten en de collectiviteit 

versterken; behoud van het 

kleinschalige karakter,  aandacht 

voor herkenbare details in de 

architectuur van woningen, een 

gevarieerd en meer verticale 

oriëntatie van ‘t gevel-beeld en 

herkenbare hoekaccenten.

1) Doorzetten structuur en 

stijlkenmerken Valkenburgstraat 

en Maxburgh

2) Woningen rondom de parken 

vormen gezamenlijk één ensemble 

(eenheid)

3) Nieuwe ontwikkelingen aan de Sint 

Josephstraat en Voorstraat voegen 

zich naar de maat en schaal van de 

bestaande bebouwing.

Herkenbare buurt 

Maxburgh
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Eenheid in materiaal gebruik: 
baksteen met donkere 
pannen dakpan of lei

Details in metselwerk     * Aan de referenties kunnen geen rechten worden ontleend

Voorbeelden



Hoekaccent op de kop van de parken 
maximaal 3 lagen plat 

Hoekoplossing met afgeschuinde hoek 

Overige hoeken dubbele orientatie 
doormiddel van een entree of raam 
in de zijgevel

Aandacht voor overgang naar 
aangrenzend pand

Kappen
Bij de panden in de Maxburgh en de 

Valkenburgstraat zijn verschillende dakvormen 

(net als in bestaande straat) mogelijk om de losse 

pandjesstructuur te versterken. 

Rondom het park krijgen alle woningen dezelfde 

schuine kap. 

De hoeken van de parken zijn maximaal drie lagen 

plat. Zo zijn ze wat hoger dan de rest en markeren 

ze de parken. De hoek tussen de Valkenburgstraat 

en de Rozenstraat mag twee lagen plat zijn om 

beter aan te sluiten op de tegenoverliggende 

bebouwing. 

afgeschuinde hoek

dubbele oriëntatie

aansluiten op buurpand

afgeschuinde hoek

dubbele oriëntatie

aansluiten op buurpand
afgeschuinde hoek

dubbele oriëntatie

aansluiten op buurpand

Concept beeldkwaliteitsplan
Principes voor de hele buurt 

Accenten maximaal 3 lagen plat 

Maximaal 3 lagen plat 

Maximaal 2 lagen met kap

Maximaal  2 lagen met stijle kap (nok 10 meter) N

N
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Afwisselende kappen dwars op de weg

Langskappen

Drie lagen plat (maximaal)



Valkenburgstraat en Maxburgh 

    * Aan de referenties kunnen geen rechten worden ontleendVoorbeelden

Voorgevels: op dezelfde rooilijn Afwisselende kappen Woningen staan direct aan openbare ruimte

Wisselende gevelindelingen en hoogtes2 op 8 woning heeft bredere langskap over 2 volumes

Aan de Valkenburgstraat en de Maxburgh willen we 
het beeld van de bestaande straten met losse pandjes 
doorzetten. Dit doen we door: 

• Verschil in gevelindeling (indeling ramen en deuren) 
• Verschil in goothoogte
• Vormgeving van kap / topgevel
• Terugliggende delen tussen panden of doorsteken naar 

het achterterrein
• Kleur van gevel

UITGANGSPUNTEN

• Woningtypen: rijwoningen, levensloopbestendige 
woningen, beneden-boven woningen.

• Afleesbare losse pandjes
• Alle panden grenzen direct aan de openbare ruimte 
• Kleur en materiaal: baksteen in een breed palet aan 

kleuren. Donkere pannen of leien.

Maxburgh

Voorstraat

N
Bakstenen in breed palet aan kleuren 

Afwisseling in gevelindeling per pand, voordeur in voorgevel

Valkenburgstraat
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Rondom de parken

Ritmiek in de gevel en baksteen details (Biq architecten) Detaillering in metselwerk

    * Aan de referenties kunnen geen rechten worden ontleendVoorbeelden

Maxburgh

Valkenburgstraat

De huidige Josephwijk is opgebouwd uit rijen woningen die in 
samenhang ontworpen zijn. De bebouwing rondom het park krijgt 
een samenhangende uitstraling door: 

• Eenheid in dakvorm
• Eenheid in materiaal
• Herhaling en ritme in gevelindeling (ramen en deuren) 
• Kappen dwars op de weg als accenten om ritme te doorbreken
• Gespiegelde gevels en gekoppelde voordeuren

UITGANSPUNTEN

• Woningtypen: rijwoningen, beneden-boven woningen, appartementen
• De gebouwen aan de parken vormen een geheel door in samenhang 

ontworpen woningen. 
• De bebouwing is standaard twee lagen hoog en krijgt een schuine 

kap. Eventuele levensloopbestendige woningen worden één laag met 
kap. 

• De bouwblokken staan direct aan de openbare ruimte. Bij de 
appartementengebouwen is het maximaal toegestaan 2 meter terug 
te springen zodat er een buitenruimte of Delftse stoep aangelegd kan 
worden tussen het gebouw en de openbare ruimte. 

• Kleur en materiaal: rood, rood/bruin, rood/paars baksteen. 
• De gebouwen op de hoeken aan de Valkenburgstraat en de Maxburgh 

(geel in kaartje) hebben plat dak en een afgeschuinde hoek 
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Parkensembles - grondgebonden
Parkensembles - appartementen
Losse bouwblokken
Hoekaccent op de koppen van de parken 
(maximaal 3 lagen plat)
Hoekoplossing met afgeschuinde hoek
Overige hoeken dubbele oriëntatie
Architectonische accenten (minimaal)

afgeschuinde hoek

dubbele oriëntatie

aansluiten op buurpand

Bakstenen in bruin of roodtint

Appartement met langskap en inpandige balkons

Hoekaccent drie lagen met schuine hoek

Ingang in zijgevelGeclusterde voordeuren en details metselwerk Ensenbles met dwarskappen
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Josephstraat en Voorstraat 

Bijzondere hoekoplossing

Bebouwing in symmetrie Blok van rijwoningen als ensemble ontworpen

    * Aan de referenties kunnen geen rechten worden ontleendVoorbeelden 

Voorstraat

N

De Josephstraat en de Voorstraat vormen de randen van de 
Josephwijk. Omdat een deel van de huidige bebouwing privaat 
bezit is en blijft staan vraagt de inpassing van nieuwe woningen 
om maatwerk. De nieuw in te passen bebouwing dient daarom 
in maat, schaal, hoogte en materiaal aan te sluiten bij deze 
bestaande blokken. Aansluiting op bestaande straten en 
kenmerken kan gevonden worden door: 

• Aansluiten op bestaande goot- en nokhoogtes
• Nieuwe blokken als een geheel te ontwerpen met zelfde materiaal 

en gevelindeling
• Materialisatie afstemmen op bestaande panden
• Binnen een rij aan woningen toepassen van o.a. verspringende 

goten, verhoogde gevels, dwarskappen en dakkapellen

UITGANGSPUNTEN 
• Woningtypen: rijwoningen
• De panden vormen een eenheid per blokje van rijwoningen
• De goot en nokhoogte van de nieuwe bebouwing sluit aan op de 

aangrenzende panden
• De gevelindeling (ramen en deuren) wordt op elkaar afgestemd
• De bebouwing grenst direct aan de openbare ruimte
• Kleur en materiaal: afgestemd op de bebouwing aan de St. 

Josephstraat / Voorstraat

Hoekoplossing met afgeschuinde hoek
Architectonische accenten (minimaal)
Aandacht voor overgang naar 
aangrenzende pand

afgeschuinde hoek

dubbele oriëntatie

aansluiten op buurpand

Maxburgh

Valkenburgstraat
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Bakstenenpalet van bestaande bebouwing

Symmetrische opbouw met bijzondere onderbreking (JSA-jeroen schipper architecten)
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Beeld Maxburgh

Beeld Maxburgh - Julianastraat
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18 Impressies
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Beeld Valkenburgstraat

Beeld Gildenbondstraat
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Beeld Rozenstraat

Beeld Tulpstraat



    * De planning kan gewijzigd worden. Aan de planning kunnen geen rechten ontleend worden.

    * De planning kan gewijzigd worden. Aan de planning kunnen geen rechten ontleend worden.

augustus – september 2020        Ondertekenen Anterieure overeenkomst tussen 
            Alwel en Gemeente Roosendaal           

oktober 2020 – oktober 2021  Bestemmingplan procedure
            gemeente Roosendaal                                           

uiterlijk 31 december 2020   Ter inlage legging bestemmingsplan 
            gemeente Roosendaal           

juli 2020 – december 2021    Uitwerken ontwerp 
            Alwel en aannemer                                                                  

PLANNING PLANVORMING*

februari 2020 – december 2021  Fase 1: uitverhuizen                                                                                                    

januari 2022 – juni 2023     Fase 1 : sloop en nieuwbouw                                                                                       

januari 2022 – juni 2023           Fase 2: uitverhuizen                                                                                                    

juli 2023 – december 2024         Fase 2: sloop en nieuwbouw                                                                                        

januari 2023 – juni 2024          Fase 3: uitverhuizen                                                                                                    

juli 2024 – december 2025         Fase 3: sloop en nieuwbouw                                                                                        

juni 2026          Alle woningen klaar 
             Woonrijp opleveren Josephwijk                                                                                    

PLANNING NIEUWBOUW*
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Bent u net zo 
enthousiast over de 
plannen als wij zijn?

We zijn erg benieuwd wat u van het 
plan vindt. Via het enquêteformulier op 
onze website kunt u uw mening over de 
plannen achterlaten of vragen te stellen. 
Het adres van de wesbite is:

 
www.josephwijk.nl/project


