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Kansrijke plekken in Boxtel, Liempde en lennisheuvel voor het opzetten van kleinschalige  
wooninitiatieven door en voor senioren.                                                Bezocht op 15 oktober 2016 
 

1. Pastorie en pastorietuin Baroniestraat, mogelijkheden tot hergebruik pastorie en 
het bouwen van woningen in de tuin. Ouderen in Regie heeft contact hierover met 
ontwikkelaar.  
 

 
 

2. Mezenhof, bouwplan waar een kleinschalig initiatief door en voor senioren genomen 
zou kunnen worden als onderdeel van het totale plan. 
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3. Ronduutje, ontwikkelen bouwplan op plaats waar nu de voedselbank is gevestigd. Een 

en ander in combinatie met het amoveren van de tegenover gelegen woningen van 
woonstichting St.Joseph. Mogelijk ook ideale plek(ken) voor het opzetten van een 
thuishuis. 
( thuishuis is een wooncomplex voor 10 tot 15 alleenstaanden die kiezen voor 
groepswonen ) 
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4. Clarissenstraat 35, perceel van Fam.Van den Braak, ongeveer 3000 m2 grond in het 
centrum van Boxtel waar een plan op ontwikkeld kan worden. Gemeente heeft de 
ambitie om daar een binnendommeltje te realiseren. 
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5. Park Stapelen, waar een plan is om naast woon/zorgappartementen twee 
woongebouwen te ontwikkelen in drie of vier lagen in de koop en duurdere huur.  
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6. Petershoek, grondstuk in eigendom van de Gemeente Boxtel waar mogelijk 10 tot 15 
grondgebonden woningen gerealiseerd kunnen worden. 
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7. Boxtelseweg 50. Liempde particulier grondstuk dat ruimte biedt aan 10 
grondgebonden woningen in het groen. Mogelijk wordt dit plan betrokken bij het 
opzetten van een totaal plan voor deze omgeving. 
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8. Roderweg/ Hamsestraat Liempde, bouwplan dat voorziet in 60 tot mogelijk 80 
woningen. 
Afspraak met projectontwikkelaar en klankbordgroep ( Dorpsberaad Liempde ) om 
mogelijkheden tot het realiseren van 10 tot 15 grondgebonden woningen voor senioren. 
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9. Pastorie en tuin bij kerk Liempde, pastorie staat te koop en de tuin wordt 
ontwikkeld, hier kan een kleinschalig project opgezet worden ( 5 grondgebonden 
woningen of het dubbel als er gestapeld wordt ) er is contact met de ontwikkelaar. 
 

 
 

10. Facultatief zijn er nog mogelijkheden die onderzocht kunnen worden zoals het bouwen 
van grondgebonden patiowoningen rond de Rots in Boxtel en rond/ nabij de Orion in 
Lennisheuvel en stukken grond en gebouwen van particulieren in Boxtel, Liempde en 
lennisheuvel. 

 
 
 
 
 
** Alle plattegronden zijn gemaakt met OpenStreetMaps ** 


