


De betrokkenheid van de omwonenden bij het dorp is groot. 
Dit blijkt uit de hoeveelheid reacties en de kwaliteit van de reacties die zijn ingebracht. 

Maar liefst 21 reacties vanuit de bewoners van Zalk geven ons een goed beeld van de 
wensen die er leven omtrent woningbouwontwikkeling op Erf 4 en Erf 5. Met behulp 
van de toegestuurde Toolbox heeft u deze wensen opgetekend. 

In deze samenvatting vindt u de opbrengst van het moodboard. 



















Uit de ingezonden referentiebeelden is op te maken dat de omwonenden het dorpse 
bouwen ondersteunen. Bebouwing die past binnen het dorp, in het landschap en bij 
de woningbehoefte in Zalk. Er is gekozen voor woningen als die samen als een een-
heid in het landschap staan en versnippering van het landschap tegengaan. Van de 
ingezonden inrichtingstekeningen zijn samenvattende schetsen gemaakt.

De inzendingen hebben een ‘top-10’ (Erf 4 12 punten en Erf 5 10 punten) van ruimte-
lijke uitgangspunten per erf opgeleverd. Met dank aan de grote betrokkenheid!







1.  Ontsluiting vanaf zijde van de Brinkweg
2.  Respectzone aan de zijde van de van Brinkweg, Brinkerf 10 en  

 de Zalkerdijk
3.  Circa 10 woningen
4.  Wonen in het groen - ruimte voor spelen-boomgaard-grasland
5.  Woningbouwrij(en) met beperkt aantal 2^1 kappers en   

 vrijstaande woningen 
6.  Erfopzet - wonen rondom een kern - gezamelijke ruimte
7.  Voorkeur voor woningen aan noord-oostzijde
8.  Parkeren centraal in het plangebied
9.  Verbinding zoeken met het landschap en erf 5
10. Woningtypologie, ingetogen maar ook modern, diversiteit,   

 duurzame materialen en lage gootlijn

11. 100m-zone
12. Rekening houden met ecologische waarde bestaande   

 beplanting









1.  Ontsluiting vanaf zijde van de begraafplaats
2.  Respectzone aan de zijde van de Van Dijksweg
3.  Respectzone vanaf de Zalkerdijk
4.  Circa 10 woningen
5.  Wonen in het groen - ruimte voor spelen-boomgaard-grasland
6.  Woningbouwrij(en) met beperkt aantal 2^1 kappers en   

 vrijstaande woningen

7.  Erfopzet - wonen rondom een kern - gezamenlijke ruimte
8.  Parkeren centraal in het plangebied
9.  Verbinding zoeken met Van Dijksweg, het landschap en erf 4
10. Woningtypologie, ingetogen maar ook modern, diversiteit,   

 duurzame materialen en lage gootlijn






