
                                                                                                                   
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Met het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan voor deelgebieden De Cirkel  en 
Marshoogte is de nieuwbouw van woningen in de wijk Marslanden in Hardenberg een stap dichterbij 
gekomen. Naar verwachting komen de eerste kavels in de zomer op de markt. Ook de ontwikkelaars 
die rechten in het gebied hebben komen dan met projecten voor woningbouw. Met deze brief wi llen 
we u informeren over de stand van zaken. 
 
Nieuwe woningen in Marslanden 
In de woonwijk Marslanden zijn de afgelopen jaren al circa 1.200 woningen gebouwd. De wijk heeft 
goede voorzieningen zoals een winkelcentrum en scholen. Om te zorgen dat er voldoende nieuwe 
woningen zijn voor verschillende doelgroepen, wordt de wijk Marslanden richting het noorden 
uitgebreid. Om de bouw van nieuwe woningen mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan 
gemaakt voor de deelgebieden De Cirkel en Marshoogte. 
 
De Cirkel en Marshoogte 
Het bestemmingsplan biedt ruimte voor de bouw van ongeveer 400 nieuwe woningen. Circa de helft 
hiervan wordt gebouwd in deelgebied De Cirkel. Aan de noordoostkant van de Van Coeverdenstraat 
worden de komende jaren woningen gebouwd. 
Over enkele jaren worden ook woningen gebouwd in deelgebied Marshoogte. Dit gebied ligt tussen 
de bestaande bebouwing van het centrumgebied en De Vlinder en de Plaggemarsweg.  
 
Bestemmingsplanprocedure De Cirkel II en Marshoogte  
Om de woningbouw in deelgebieden De Cirkel en Marshoogte in planologische zin mogelijk te 
maken, is een bestemmingsplan gemaakt. In het bestemmingsplan is te zien op welke plek in het 
deelgebied woningen gebouwd worden, waar straten en groenstroken worden aangelegd en waar 
ruimte is voor water. In het bestemmingsplan is nog niet concreet te zien welke type woningen op 
welke plek gebouwd worden en wat de afmetingen van de kavels zijn.  
Het ontwerp van het bestemmingsplan Marshoogte en De Cirkel ligt vanaf 29 maart 2017 gedurende 
zes weken ter inzage. Naar verwachting wordt het bestemmingsplan nog voor de zomer door de 
gemeenteraad vastgesteld. 
 
Eerste kavels op de markt 
Bij de uitbreiding van Marslanden werkt de gemeente nauw samen met ontwikkelaar Roosdom 
Tijhuis. Beide partijen gaan kavels uitgeven, dan wel projectmatig bebouwen. Daarnaast zijn twee 
ontwikkelaars, waarvan gronden moesten worden aangekocht, betrokken die ook een deel van de 
woningbouwplannen voor hun rekening nemen. Een deel van de kavels in de uitbreiding van 
Marslanden is bedoeld voor sociale huurwoningen van De Veste. 
De gemeente en de ontwikkelaars werken deelgebied De Cirkel momenteel concreet op kavelniveau 
uit. Naar verwachting wordt nog voor de zomervakantie een kavelinformatieavond georganiseerd 
ten behoeve van kavelverkoop en projectmatige woningbouw. Hier wordt dan ook de verkaveling 
getoond. Op dat moment is te zien welke type woningen op welke plek gebouwd worden en hoe de 
kavels verdeeld zijn onder de gemeente en de ontwikkelaars.  
De eerste kavels in De Cirkel kunnen dan na de zomer worden uitgegeven. Het gaat dan om circa 
180 kavels voor vrijstaande, twee-onder-een-kap- en rijenwoningen, waarbij zowel sprake is van 
particulier opdrachtgeverschap als projectmatige bouw. 
 



Omdat u hebt aangegeven op de hoogte gehouden te willen worden, zullen wij u informeren zodra 
er ontwikkelingen zijn. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg, 
 
 
 

 
 
D.T. Prinsse 
Portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening 
 


