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+ Visie en toetsingskader voor nieuwe 
initiatieven

+ Toetsingskader: ruimte bieden aan initiatieven 
in geest Omgevingswet

+ Pilot voor inkleuring Omgevingsvisie

Waarom een visie Lankes?



Ow: niet het beleid maar het initiatief centraal

Wro Omgevingswet



Resultaat:
+ Niet een precieze kaart met 

wat waar mag
+ Misschien wel een kaart met 

waardevolle gebieden
+ Initiatieven moeten bijdragen 

aan de identiteit van de 
buurtschap (DNA)

+ Criteria voor milieuthema’s 
(geluidhinder, afstand tot 
agrarische bedrijven e.d.)

Aanpak in de geest van de Omgevingswet



Ow: een andere rol voor de overheid

Het gemeentehuis wordt gemeenschapshuis



Participatie:

• Mailing
• 10-min gesprekken
• Werkateliers met bewoners 

Geen ‘gebaande paden’, dus oefenen met elkaar

Aanpak in de geest van de Omgevingswet



Rekening houden met belangen bewoners

Streven naar breed draagvlak

Het bestuur besluit uiteindelijk

Participatie ≠ besluiten



1. Inventarisatie en analyse
- mailing
- 10 minuten gesprekken
- analyse gebied

2. Samen koers bepalen: 
twee werkateliers

3. Visie vormen

Hoe maken we de visie?

Cocreatie



1. Resultaten inventarisatie 
2. Analyse van het gebied 
3. Vraagpunten en dilemma’s

4. Pauze

5. Twee denkscenario’s
6. Aan de slag aan twee tafels

7. Terugkoppeling

Programma



Mailing met vragen:
• Op welke manier voelt u zich betrokken?
• Wat moet er behouden worden?
• Wat zou er verbeterd kunnen worden?
• Wilt u meedoen in de werksessie?

19 reacties

Resultaten inventarisatie



Op welke manier voelt u zich betrokken?
 Fijne plek om te wonen, gezellige sociale buurt, buurtvereniging, 

onderlinge betrokkenheid
 Je kent elkaar/saamhorigheid
 Geboren en wil er (blijven) wonen

Wat moet er behouden worden?
 Landelijke, dorpse karakter
 Oude bomen en open ruimtes, groene karakter
 Paardenwei en de ‘Tip’ (brink)
 Verbinding met Volkel
 Oude (langgevel)boerderijen en bijbehorende bouwstijl
 Ruimtelijke opzet

Resultaten inventarisatie: mailing



Wat zou er verbeterd kunnen worden?
 Snelheidsremmende maatregelen voor (sluip)verkeer, 

Verkeersveiligheid verbeteren
 Sluipverkeer voorkomen door afsluiten Nieuwstraat/Wisselstraat 

voor doorgaand verkeer
 “Het is goed zo”
 Leefbaar houden van buurtschap
 Gepast bijbouwen op braakliggende stukken
 Verduurzaming van bebouwing zodat het betaalbaar blijft
 Industrie beter groen inpassen

Wilt u meedoen in de werksessie?
Veel mensen willen meedoen

Resultaten inventarisatie: mailing



10 min. gesprekken (16):

- “Lankes” betekent langgevelboerderij en is 
ook karakteristiek voor het buurtschap

- Groene en ruime woonomgeving wordt 
gekoesterd en moet behouden blijven

- De open plekken zijn belangrijk. Met name 
‘de driehoek’ waar het gesprek was

Resultaten inventarisatie



10 min. gesprekken:

- Woningbouw is nodig, maar moet ruim 
worden opgezet

- De openheid van Lankes mag niet verloren 
gaan

- Zowel het sluipverkeer als de maatregelen 
ertegen zorgen voor overlast

Resultaten inventarisatie



- Open ruimtes handhaven  enige ruimte 
geven voor bouwen
(driehoek in huidige vorm handhaven)

- Dorpse ruime opzet  bouwen voor 
jongeren

- Dorpse ruime opzet  bouwen in 
karakteristieke langgevelboerderij vorm

- Ruimte voor woningsplitsing?
- Hoe industrie (nog) beter inpassen?
- Tegengaan sluipverkeer  bereikbaarheid 

Lankes

Dilemma’s vanuit inventarisatie



Milieuzones 
beperken 
bouwmogelijkheden

Onderzoek



• Nieuwe woningen moeten passen in 
gemeentelijk woningbouwprogramma

• In hoeverre wordt milieu overlast ervaren 
(los van sluipverkeer)?

• Wat als agrarische bedrijven stoppen?

• Naast woningen ook recreatiefuncties of 
zorgfuncties denkbaar?
In hoeverre levert dat een inbreuk op op de 
onderlinge binding in de buurtschap?

Aandachtspunten vanuit onderzoek



a. Verleden – heden – toekomst
b. DNA Lankes
c. Kansen en bedreigingen
d. Scenario’s

Analyse 



Betekenis



21 METER



Wijstgrond bij breuklijn
=vruchtbaar

Natuurlijke ondergrond



Hoeve-akkernederzetting 
in kampen landschap

In de Peelrandbreuk zijn 
vanaf de vroege 
Middeleeuwen de oude 
landbouwcomplexen 
ontstaan. 

Lankes ligt op de rijke 
eerdgronden van deze oude 
akkerzones.

Kleinschalig buurtschap





1950 2010



Industrialisatie i.p.v. 
agrarische functie gebied



meer bedrijvigheid

zonnepark

???

Relict Lankes?



Contrast landschap: XS énXL? 



1. STRUCTUURNIVEAU
• Zichtlijnen
• Open ruimtes

2. BEBOUWINGSNIVEAU
• Opzet
• Karakteristieken
• Functies

3. INRICHTING EN STOFFERING
• Inrichting openbare ruimte
• Inrichting groen/water

DNA LANKES



1. STRUCTUURNIVEAU









Open ruimtes



2. BEBOUWINGSNIVEAU



Opzet 



Karakteristieken



Langgevelboerderij

Nieuwe functie en uitstraling
Hilberinckbosch Architecten Berlicum



Erfinrichting
• Lindebomen
• Bloemhof
• Moeshof
• Boomgaard
• Bedrijfserf 
• Erfafscheiding
• Bermsloten



Functies 



3. INRICHTING EN STOFFERING



Groen knooppunt





Randgroen 



Inrichting openbare ruimte



- Wonen in een groene dorpse leefomgeving koesteren 
>> hoe uit zich dit? Welke functies zijn er mogelijk?
- Laanbeplanting behouden en verstevigen 
>> welke structuur benadrukken?
- Welke open groene ruimtes in de kern Lankes behouden
>> meer of minder?
- Doorzichten op groen landschap
>> hoe ver? Op welke punten het meest gewaardeerd?
- Asymmetrisch dorp 
>> wat is waar?
- In het oog springende ‘Lankhuizen’
>> Meerdere woningen onder één dak en juiste erfinrichting?

CONCLUSIE DNA LANKES



???

Lankes 2018







Geen relatie met Lankes!

Bedrijvenpark 
Fliegerhorst



Pauze



SCENARIO MUSEUMDORP LANKES

SCENARIO LANKES XL

TOEKOMSTSCHETS MOGELIJKE SCENARIO’S 
LANKES

Geen waarheid…
Geen ontwerp…
…puur om te prikkelen



???

Museumdorp Lankes 2030



???

Lankes XL 2030



1. Welke open ruimtes zijn essentieel voor Lankes?
2. Welke zichtlijnen zijn essentieel voor Lankes?
3. Woningsplitsing toestaan?
4. Bouwvorm Lankhuizen verplicht stellen zodat kleinere 

wooneenheden kunnen ontstaan?
5. Hoe kunnen de kwaliteiten van Lankes het beste 

behouden blijven als Hoogveld Zuid wordt 
gerealiseerd?

6. Is knip in Goorkensweg wenselijk/zinvol voor 
tegengaan sluipverkeer?

7. Welke milieuproblemen moeten opgelost?
8. Zijn andere functies dan wonen wenselijk?
9. Wat vindt u van de gepresenteerde scenario’s?

Vragen voor twee groepen



Uitkomsten werkateliers laten ‘bezinken’ en 
omzetten naar een concept visie.

a. Uitwerken visie en afwegingskader
b. Bespreken in ambtelijke werkgroep
c. Inloopbijeenkomst bewoners
d. B&W 
e. Gemeenteraad

Vervolg: Visie vormen



Dank voor uw aandacht



Notitie bebouwingsconcentraties


