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Wie zijn er vanavond aanwezig?
Omwonenden en (mogelijk toekomstige) bewoners

Architect De Loods Sjoerd Raaijmakers

Gemeente Matthijs van Merwijk (beleidsmedewerker RO
Yasmina Salmi (Beleidsadviseur Volkshuisvesting)
Kees Stegena (Stedenbouwkundige) 

Projectteam Casade Anouk Farla (sociaal projectleider)
Bartton Langens (projectontwikkelaar)
Valesca Siebelt (medewerker communicatie)



Programma van de avond

• Terughalen van de suggesties Klankbordgroep
• Wat hebben we in de tussentijd gedaan?
• Waar heeft het toe geleid?
• Nieuwe opzet van De Loods Architecten
• Tijd voor reacties / vragen via de chat
• Pauze
• Hoe nu verder?
• Afsluiting 



Suggesties klankbordgroep
Buitenruimte 
• Aandacht voor parkeergelegenheid. Zorg voor voldoende parkeerplekken vergeleken 

met het aantal woningen dat wordt gebouwd. En voorkom dat er niet
één groot gebied vol staat met auto’s. 

• Tussen de nieuwbouw en Dr. Kuyperstraat een groenstrook tussen de brandgang en de 
woningen toevoegen voor meer ruimte.

• Behoefte aan meer groen(stroken). 
• Achter het woongebouw met appartementen bomen tegen de erfafscheiding. 
• Behouden van de huidige ‘rooilijn’ tot het trottoir. Een rooilijn is een door de 

gemeente aangewezen grens tussen openbare en privé grond. Op deze manier wordt 
het zicht voor de bewoners aan het Doctor Ariënsplein zo min mogelijk beperkt.

• De inrit voor het parkeren bij het woongebouw met appartementen op een andere plek.
• Huidige woon- en leefklimaat wordt aangetast.
• Verkeersveiligheid 
• Brandveiligheid 
• Overlast door (extra) afvalverzameling.
• Geen parkeerplaatsen en verkeersbewegingen op het achter terrein.



Suggesties klankbordgroep
Veiligheid 
• Aandacht voor het parkeerterrein achter het woongebouw met 

appartementen. Ervoor zorgen dat dit een rustige plek blijft met groen 
(zoals bomen). 

• Aandacht voor de privacy van de bewoners rondom het woongebouw 
met appartementen. 

Programma 
• Seniorenwoningen toevoegen op de hoek van de Prins Hendrikstraat
• Het woongebouw heeft drie woonlagen. Hierbij voorkomen dat het 

woongebouw één groot en massaal blok lijkt. Voorkeur om een schuine 
kap toe te passen of het woongebouw te verlagen naar twee 
woonlagen of vervangen door grondgebonden woningen.

• Bouwvolume, bouwhoogte, situering en aantallen 
onaanvaardbaar. 

• Waardevermindering van naastgelegen woningen door de 
nieuwe ontwikkeling.



Suggesties klankbordgroep
Proces 
• De straat is kortgeleden vernieuwd door de gemeente. In de toekomst meer aandacht 

voor een betere aansluiting van verschillende projecten.
• Motivering van stedenbouwkundige opzet.
• Onderzoek naar behoefteonderzoek van woningen in de wijk.
• Berekening overleggen aangaande CO2 belasting (verschil tussen renovatie en 

nieuwbouw).
• Nieuwe scenario’s, waarbij geen appartementen zijn gepositioneerd en een scenario 

waarin geen drielaags maar tweelaags appartementen zijn gepositioneerd. 



Wat hebben we gedaan?
• Oplossingen voor de suggesties onderzocht.

• Samen met gemeente (Wonen en Stedenbouw)
• Intern met kernteam van Casade
• Samen met De Loods Architecten

• Parkeerbalans bekeken.
• Hoekoplossing grondgebonden woningen onderzocht.
• Nieuwe stedenbouwkundige opzet gemaakt.



Waar heeft het toe geleid?
Buitenruimte

• Gebouw dichter aan het trottoir gezet.
• Weg en parkeren dichter bij het gebouw geplaatst aan de achterzijde.
• Groen toegevoegd (als mogelijk bestaande bomen behouden) tussen 

parkeerplaatsen en huidige schuttingen.
• Geen parkeren meer tussen de blokken in, daardoor meer ruimte voor groen.
• Afval verzameling appartementen door ondergrondse afval containers.
• Huidige bergingen verplaatst naar binnen het complex.

Veiligheid
• Op de tweede verdieping is de galerij voorzien van een groene afscheiding.

Programma 
• Het appartementengebouw is meer gecentreerd in de straat 

en een gedeelte van de derde laag is komen te vervallen.



Stedenbouwkundig ontwerp



Pauze – Vragen - Beantwoording



Hoe nu verder?

• Zijn de aandachtspunten goed verwerkt?
• Zijn er nog andere zaken die er spelen?
• Kunnen we zo verder?



Afsluiting

Bedankt en Prettige Feestdagen


