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Overige wensen voor het plangebied:
• Bouwen voor inwoners van Luttenberg, 
vooral voor de jongeren maar ook voor 
ouderen;
• Mix van verschillende woningtypes;
• Auto’s in de berm ter hoogte van ATL op 
een andere plek laten parkeren;
• Landelijk karakter van perceel behouden;
• Geen speeltuin langs Luttenbergerweg 
i.v.m. verkeer (drukke weg) en overlast;
• Veel groen in het plan.

Hoger gelegen

Lager gelegen

Overige uitgangspunten:
• Voldoende ruimte voor het verwerken 
van hemelwater;
• Laanstructuur behouden en 
versterken;
• De verkaveling moet flexibel zijn;
• Het woningbouwprogramma van de 
eerste fase bestaat uit circa:
- 20% vrijstaande woningen;
- 40% twee-onder-één-kap woningen;
- 25% rijwoningen;
- 15% huurwoningen.
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