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VERGUNNINGAANVRAAG “GEBOUW ZUIDERBREEDTE” INGEDIEND
De planvorming voor de herontwikkeling van het centrumplan aan het Burgemeester Winklerplein is in volle gang. Het gaat om een modernisering van het bestaande winkelgebied. De aanvraag voor de omgevingsvergunning van het eerste gebouw, met de naam Zuiderbreedte, is in
de laatste week van 2014 ingediend.
De Zuiderbreedte is het gebouw aan de zuidzijde van de Rembrandtlaan, tegenover de Albert Heijn,
met prachtig uitzicht op het plein. Het gebouw heeft ten opzichte van eerder gepresenteerde plannen
een nieuwe uitstraling en bouwprogramma gekregen, waarmee nog meer rekening is gehouden met
de huidige situatie. De aanvraag voor de omgevingsvergunning van dit plandeel is in de laatste week
van 2014 ingediend en op 8 januari 2015 gepubliceerd.
Gebouw Zuiderbreedte bestaat uit circa 350 m² commerciële ruimte op de begane grond met daarboven 4 eengezinswoningen met ieder een eigen riante daktuin. Het gebouw is qua hoogte afgestemd
op de gebouwen in de directe omgeving die drie tot vijf bouwlagen tellen. De benodigde parkeerplaatsen voor dit deelplan bevinden zich op eigen terrein en in de directe omgeving. De prognose is om in
het tweede kwartaal van 2015 te starten met de verkoop van de woningen.
Voor de afgifte van de omgevingsvergunning moet de gemeente een Ruimtelijke Ordeningsprocedure
starten De bouw start zodra de omgevingsvergunning onherroepelijk is, naar verwachting is dat in het
vierde kwartaal van 2015.
Omdat smaken en levensstijlen verschillen hebben geïnteresseerden inspraak. De woningen zijn
flexibel in te delen en aan te passen aan de vraag van de individuele kopers, zoals een derde woonlaag of een achteruitbreiding. Het nieuwe Burgemeester Winklerplein wordt een plek om te wonen,
winkelen, spelen en te ontmoeten.
Op de website www.windroos-sliedrecht.nl is meer over het project te lezen.

Voor de redactie:
Voor vragen kunt u contact opnemen met Tim Schregardus van de Windroos Bouwgroep, via 0184 – 495 495 of via schregardust@abbontwikkeling.nl.
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