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+ Opening en korte terugblik op eerste avond
+ Nadere uitleg scenario’s
+ Kwaliteiten Lankes (het DNA)
+ Stickeren scenario’s en DNA

+ Pauze

+ Terugkoppeling stickeren
+ Andere aspecten voor de visie
+ Discussie met enkele stellingen
+ Afsluiting

Programma



???

Lankes 2018



SCENARIO 1 ‘LANKES VERSTERKEN!’

SCENARIO 2 ‘LANKES UITBREIDEN!’

TOEKOMSTSCHETS MOGELIJKE SCENARIO’S 
LANKES

- Gevoel van tevredenheid overheerst 
- Zet in op sociale saamhorigheid, buurtgevoel versterken
- Graag ontwikkelen binnen de gestelde kaders
- Wil de bestaande kwaliteiten binnen het buurtschap waarborgen 

- Gevoel dat er iets moet gebeuren en kijkt vooruit…
- Ziet kansen voor vergroting buurtschap oostzijde 
- Heeft eigen ideeën over nieuwe ontwikkelingen
- Wil problemen (bijv. verkeer) structureel oplossen



???

Lankes 2030 scenario 1
nieuwbouw binnen bestaande structuur



???

Lankes 2030 scenario 2
nieuwbouw in de nu agrarische oostzijde



1. Het groene hart van Lankes

2. Het DNA
• Structuur
• Inrichting

Scenario’s = keuze 
DNA= vastgestelde waarden



Buurtschap Lankes

• intiem 
• dorps
• groen
• rustig
• ruim

Kleinschalig buurtschap

Het gevoel…

…vasthouden



STREVEN: HUIDIGE 
KWALITEIT BEHOUDEN 

EN VERSTERKEN

• Groene karakter behouden!
• Laantjes verbinden Lankes met de omgeving
• Relatie open en bebouwd, waarbij de 

‘Lankhuizen’ zich presenteren aan de 
belangrijkste verbindingen en knooppunten



TOEN 1950 >>
NU NOG 

BELEEFBAAR:



HOE GROEN?

> verdichten (scenario 1) of uitbreiden (scenario 2) 
of combinatie van beiden…

Bouwkavel te koop



KANTTEKENING OP VERDICHTEN/ INBREIDEN

Bedreiging voor de bestaande woonkwaliteit 
en historische karakter van Lankes



1920 1970 2018

Buurtschap Huifke van de kaart…



Een groene tuininrichting is geen garantie op ruimtelijke kwaliteit



KANTTEKENING OP UITBREIDEN

Afhankelijk van vrijkomende gronden > risico
Geen concrete plannen 
Welke initiatieven zijn passend, welke behoeftes?



Nieuwbouw Buurtschap het Burgje
Odijk, gemeente Bunnik en Explorius projecten, in 2019 – 2021 





DNA van Lankes



DNA van Lankes



DNA van Lankes



STICKERS PLAKKEN!
OPMERKINGEN NOTEREN EN BESPREKEN!

REAGEREN OP SCENARIO’S 
EN VOORSTEL DNA BUURTSCHAP LANKES

NIET MEE 
EENS

ENIGSZINS 
AANPASSEN

MEE EENS!



Pauze



• Financieel: voor wat, hoort wat?
• Energie
• Milieu
• Woningbouwprogramma
• Omgevingsdialoog
• Watertoets
• Archeologie

Welke aspecten nog meer van belang ??



Financieel

• Per bouwlocatie een bedrag storten in Fonds 
Lankes (?)

• Ook buurtschap laten profiteren van 
bouwlocaties

• Fonds voor investeringen in Lankes, bijv. 
aanleg wandelroute of versterking groene 
buffers of zonneveld of ..



Milieu

Indicatieve 
afstanden
tot omliggende 
bedrijfsterreinen



Milieu

Geur:
Aan te houden afstanden
tot veestallen



Milieu

Geluid: aan te houden afstanden tot Rondweg 
Volkel (N264)



Energie

• Gasloos
• Energie: zelfvoorzienend?
• Individueel of voor buurtschap?



+ Woningen moeten passen binnen 
woningbouwprogramma, zowel kwantitatief 
als kwalitatief

+ Kansen voor kleinere eenheden in de vorm 
van woongebouwen (geen verplichting)

Gemeentelijk woningbouwprogramma 



+ Omgevingsdialoog

+ Watertoets

+ Archeologie 

overig



Waar nieuwe woningen worden toegestaan, 
moet ook een substantiële financiële  bijdrage 
worden gevraagd aan de initiatiefnemers. Dat 
geld moet dan ten goede komen aan het 
buurtschap (bijv. voor aanleg wandelpad of 
groeninrichting).

Stellingen (1)



We moeten voor het buurtschap zoeken naar 
collectieve oplossingen voor energie en gas, 
bijv. liever een gemeenschappelijk zonneveld 
in onze buurtschap dan op ieder dak 
zonnepanelen. 

Stellingen (2)



Voor de leefbaarheid in Lankes moet er een 
zuid-oostelijke rondweg worden aangelegd.

Stellingen (3)



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

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

Vervolg: Visie vormen



Dank voor uw aandacht


