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Voorstellen Team Molenhoek-Zuid

Maarten Geerts
Projectontwikkelaar 
ontwikkelcombinatie

 

Ivo Verploegen
Projectleider 
gemeente RO



Planning en proces
1. Gronden aangekocht 
2. Initiatief naar gemeente
3. Start haalbaarheidsstudie
4. Vaststelling Gebiedsvisie
5. Participatieproces
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6. Bestemmingsplanprocedure
7. Ontwikkeling 1e fase
8. Verkoop 1e fase
9. Bouw 1e fase
10. Oplevering 1e fase
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*Dit is een globale planning van het proces, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden!
**Deze data zijn afhankelijk van het verloop van de bestemmingsplanprocedure
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Omgevingsdialoog versus participatie
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Participatie bij Molenhoek-Zuid

Stap 1: 
Informeren
Ontwikkelaar en gemeente bepalen 
zelf het ontwerp en informeren de 
omgeving

Stap 2: 
Meedenken

Stap 3: 
Co-creatie
In samenwerking met potentiële 
kopers/mede-eigenaren van gronden 
wordt er gezamenlijk met de 
ontwikkelaar en de gemeente 
ontwikkeld. De omgeving wordt 
meegenomen in het ontwikkelproces 
en wordt geïnformeerd (stap 1) of 
denkt mee (stap 2). 

• De omgeving wordt gevraagd om 
advies te geven ten aanzien van het 
ontwerp om de ontwikkeling te 
verbeteren en aandachtspunten in 
kaart te brengen. 

• De ontwikkelaar en de gemeente 
bepalen uiteindelijk wat er wel/niet 
wordt meegenomen op basis van de 
vaste kaders van een project. 

• De kaders liggen vast in een 
gebiedsvisie, ambitie- of en/of 
richtlijnendocument waarover door 
de gemeente is gecommuniceerd.



Klankbordgroep

1. Waarom een klankbordgroep?

2. Waar bestaat de klankbordgroep uit?

3. Wat doet de klankbordgroep?



Wie zijn de leden de klankbordgroep?

FOTO’S



Opgehaalde resultaten

Eerste 
Participatieavond
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Eerste participatieavond
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Opvallende zaken

• Duurzaamheid, leefbaarheid en leefklimaat zijn belangrijke 
thema’s

• Kwaliteit van de locatie komt sterk naar voren
• Woningen voor meerdere doelgroepen zijn gewenst
• Eigen belang
• Tegenstrijdige opmerkingen



Onderzoeken locatie

• Niet gesprongen explosieven

• Flora en Fauna

• Bodemonderzoek

• Archeologie

• Geluid 

• Waterberging 



Gesprekken 
belangengroepen / klankbordgroep

• Woonplatform Molenhoek
• Animo
• Omwonenden
• Inwoners Molenhoek
• Energiecafé 
• Destion
• Klankbordgroep



Gestuurde enquête

• Hoogbouw
Een kleine meerderheid van de respondenten geeft aan liever 
4 gebouwen met 4 woonlagen te willen dan 3 gebouwen met 6 
woonlagen

• Seniorenwoningen / tuin
Bijna een gelijk aantal wil een seniorenwoning met een eigen tuin 
of een hofjeswoning met een gezamenlijke tuin. Een klein 
percentage heeft voorkeur voor een appartement (zonder tuin) 

• Speelgebied
Een kleine meerderheid van de respondenten wil liever meerdere 
kleine speelgebieden i.p.v. één groot speelgebied



Gestuurde enquête

• Duurzaamheid vs. betaalbaarheid
Een ruime meerderheid van de ondervraagden vindt 
betaalbaarheid belangrijker dan extra duurzaamheid in de woning

• Ontmoetingsplek
Meer dan 2/3 geeft aan geen behoefte te hebben aan een 
ontmoetingsplek

• Parkeren
De meerderheid van de ondervraagden wil het liefst voor de deur 
parkeren



Stellingen

• Ga naar Mentimeter.com
• Vul bovenaan de code XXXXX in
• Klik op JOIN



Stelling 1

‘Liever 4 gebouwen met 4 woonlagen dan 
3 gebouwen met 6 woonlagen’



Stelling 1

Waar hebben we het over?



Stelling 1

Waar hebben we het over?



Stelling 1

* Dit betreft een 
gerealiseerd 
project en dient 
als impressie 
gezien te worden. 
Dit kan nog 
wijzigen. 



Stelling 2

‘Liever meerdere kleine speeltuinen dan 
één grote speeltuin’



Stelling 2

Speeltuinen



Stelling 3

‘‘Liever een eigen tuin dan een gemeenschappelijke tuin 
of wellicht een combinatie hiervan?’



Stelling 3

Mogelijke 
compromis?



Stelling 4

Liever parkeren voor de deur dan geclusterd parkeren / 
parkeervelden’



Stelling 4



Compromis tussen de belangen

Waar ligt de oplossing?



Vervolgstappen

• Landschap- en stedenbouwkundige gaan aan de slag aan de 
hand van opgehaalde resultaten

• Eind juni presenteren wij dit plan. Met dit plan is de intentie om de 
bestemmingsplanprocedure te starten. 

• 3e participatieavond (14 juni) wordt verplaatst naar 
xx juni om 19:30 uur.



Bedankt!
En tot NIEUWE DATUM


