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Entree appartementen
Splitstrook (lichtgrijs) langs ramen glazen verbindingsgang
Geleidende beukenhaag (80cm hoog) en bomenrij (soort ntd) markeren de entree
Terrein‐ inrit; verharding van betonklinkers, lichtgrijs, keperverband
Parkeren langs Bruelistraat;( 9+2 mindervalide parkeerplaatsen) afgeschermd met
beukenhaag (1m hoog) en beplantingsstrook tbv bewoners. Verhardingsmateriaal in
aansluiting op Bruelistraat iom Gemeente Kapelle. Tevens overleg om langs beide zijden
Bruelistraat bomen aan te planten tbv ‘groen parkeren’.
Opstelplaats taxi tbv. in en uitstappen patiënten en bewoners appartementen
Fietsparkeerplaats 16st. onder luifel; 8 fietsnietjes, (rechthoekig, zwart/ antraciet gecoat)
Bestaand afvaldepot verplaatsen naar deze locatie. Afvalinzamelaar kan container bereiken
vanaf de wegzijde.
Entree huisarts/ apotheek, ‘plint’ door andere richting/formaat verharding
Bomenrij, beukenhaag (1m hoog ) en beplantingsstrook ter vergroening entree en breking
gebouwmassa.
Terreinuitrit (tweerichtingsverkeer)
Bestaande bomen; 2 Haagbeuken behouden
Papiercontainers 8 á 10 stuks uit entreebeeld maar goed bereikbaar voor gebruikers en
inzamelaar
Groenbuffer met oa hogere heesters, tussen buren en parkeervoorziening
Terreintoegang (voetpad) verwijderen om parkeren buurtbewoners te ontmoedigen.
Tpv. verwijderde pad, nieuwe beplanting aanbrengen.Inrichting bosstrook ntd.,volgt in
herinrichtingsvisie.
Parkeerplaats bewoners appartementen + bezoekers huisarts 17st. + 3 st. tbv. huisarts
Groenbuffer en splitstrook, (lichtgrijs, tbv glazenbewassing) tbv privacy bij ramen
spreekkamers huisarts.
Bestaande electriciteitskast met bijbehorende verharding blijft op plaats gehandhaafd
Personeelsentree huisarts met 3 parkeerplaatsen gereserveerd voor spoed en bezorgauto
apotheek .
Nieuwe parktoegang realiseren, bestaande beplanting rooien
Berging voor rolcontainer huisarts en fietsparkeren (4st.) personeel , ingepast met haag en
groen.
Voetpad (tegelverharding )naar entree bergingen bewoners en tbv bereikbaarheid
achterterrein
Groenbuffer van hoge heesters en haag om massale gevel te camoufleren. (Eis vanuit
Welstand)
Beplantingsvak geeft mooi beeld vanuit verbindingsgang en entreepartij. Het pad ontsluit
nooduitgangen van verbindingsgang en bergingencomplex.
Schutting bewonerstuin vervangen voor haag of begroeid hekwerk met klimop
Situatie aanpassen op uitbreiding berging Cederhof

