
Nieuwbouw Aldi, Action, Fruitshop

Ontwerpbestemmingsplan + Omgevingsvergunning

Ter inzage vanaf 27 januari - 9 maart 2022



Waarom en wat?

▪ Bestaande winkelpand aan de Hoofdstraat voldoet 
niet meer aan de eisen van nu

▪ Parkeren en bevoorrading op locatie Hoofdstraat kent 
veel nadelen

▪ Daarom nieuwbouw op een locatie aan de rand van 
Biezelinge (Abdijstraat)

▪ Twee nieuwe gebouwen van één bouwlaag met een 
hoogte van 5,5 meter

▪ Een parkeerterrein met 127 parkeerplaatsen
▪ Locatie Hoofdstraat wordt herontwikkeld met 

maximaal 14 woningen (uitwerking hiervan volgt nog 
en is geen onderdeel van de huidige procedure)
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De huidige en nieuwe locatie
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De situatie van het plan aan de Abdijstraat

Zeeuwse haag 10m breed

fruitbomen

Winkelpand Aldi

Winkelpand 



Vogelvluchtimpressie
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Aanzicht voorgevels

6

Voorgevel Aldi

Voorgevel Action en Fruitshop



Wijziging van het bestemmingsplan,
nieuwe locatie
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Het nieuwe bestemmingsplan waarin de 

locatie van het bouwplan de 

bestemmingen Detailhandel en Groen 

krijgt.

Het nu geldende bestemmingsplan, 

waarin de locatie van het bouwplan 

de bestemming Agrarisch heeft.



Wijziging van het bestemmingsplan 
(bestaande winkel aan de Hoofdstraat)
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Het nieuwe bestemmingsplan waarin de locatie 

van de bestaande winkel de bestemming 

‘Gemengd – uit te werken’ krijgt. Alles buiten het 

gebied met de bolletjeslijn houdt de huidige 

bestemming.

Het nu geldende bestemmingsplan, 

waarin de locatie van de bestaande 

winkel aan de Hoofdstraat de 

bestemming Detailhandel heeft
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Uitwerkingsregels voor de bestaande 
locatie



De procedure

▪ De ontwerpbesluiten (bestemmingsplan + 

omgevingsvergunning) liggen vanaf 27 januari ter inzage.

▪ Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen via 

www.ruimtelijkeplannen.nl

▪ Iedereen mag een zienswijze indienen binnen zes weken 

(tot uiterlijk 9 maart 2022)

▪ De gemeente beoordeeld de zienswijzen en kijkt of ze 

aanleiding geven tot aanpassingen

▪ De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vast en het 

college verleend de omgevingsvergunning

▪ Degene die een zienswijze hebben ingediend kunnen 

beroep instellen bij de Raad van State

10

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/


Vragen?

▪ Neem contact op met de gemeente Kapelle via 

gemeente@kapelle.nl of telefoonnummer 14 0113

▪ U krijgt een antwoordmail of er wordt een 

terugbelafspraak met u gemaakt
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