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Agenda

◼ Opening

◼ Wijze van werken 

◼ Tijdsplanning

◼ De rol van de omgeving

◼ Werk in uitvoering-app

-- Pauze --

◼ Inhoudelijke toelichting

◼ Zelf doen

◼ Afsluiting
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Opening
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Wijze van werken
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ONTWERPBUREAU OPDRACHTGEVER AANNEMER

BOUWTEAM



Tijdsplanning
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Tijdsplanning
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De rol van de omgeving
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◼ Meeweters => iedereen die iets wil weten over het project
◼ Op de hoogte via de website en via brieven
◼ Reactie geven op ontwerpen

◼ Meedenkers => deelnemers meedenkgroep
◼ In gesprek met de ontwerpers over wensen, kansen en (on)mogelijkheden
◼ Bouwteam maakt ontwerpkeuzes en legt deze uit aan de meedenkgroep
◼ 5 bijeenkomsten
◼ Meld je vandaag aan!



Werk in uitvoering-app
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◼ Informatie tijdens de uitvoering via de werk in uitvoering -app
◼ Nu al zelf aanmelden voor berichten tijdens ontwerpfase

www.vangelder.com/de-van-gelder-werk-in-uitvoering-app/

http://www.vangelder.com/de-van-gelder-werk-in-uitvoering-app/


Pauze

◼ koffie
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Inhoudelijke toelichting
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Doel-scope-wijze
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◼ Realisatie blauwe ader

◼ Maximaal afkoppelen regenwater van de gemengde riolering

◼ Uitvoeren groot onderhoud aan verhardingen en 
rioolaansluitingen

◼ Van doorgaande route naar aantrekkelijk verblijfsgebied

◼ 30% schaduw op looproute

◼ renovatie openbare verlichting

◼ Vervangen straatmeubilair

◼ Klimaat adaptieve leefomgeving

◼ Stimuleren langzaam vervoerswijzen, lopen en fietsen, 
verkeersveiligheid, minder (doorgaand) autoverkeer en 
bereikbaarheid van functies waarborgen

◼ Recht doen aan beschermd stadsgezicht (beeldkwaliteit-
historie)

◼ Gedragen ontwerp, afgestemd op interne en externe 
stakeholders

◼ Verder met ambitiedocument

◼ 30 km/uur (Gebiedsontsluitingsweg en geen erftoegangsweg)

◼ Bus blijft



Overgangen privé-openbaar
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Groen in de straat
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Dwarsverbanden en steegjes
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Zoveel functies zoveel sferen
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Korte Hoefstraat

17



18



19



Kapelstraat
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Van Hogendorpstraat
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Goirkestraat noord
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Midden
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Zuid

24



Percentages groen en verhard
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Afstemmen met lopende projecten
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Hebben we alle bouwstenen
◼ Mobiliteitsaanpak 2040

◼ Mobiliteitsagenda 013

◼ Sternet Fiets

◼ 30 km/u binnen de Ring

◼ (Hoogwaardig?) Openbaar Vervoer netwerk

◼ Voetgangers netwerk

◼ Parkeerbeleid

◼ ……

Uit Ambitiedocument (intern document)

◼ Rustig straatbeeld

◼ Meer comfort voor voetgangers en fietsers

◼ Oversteekbaarheid verbeteren (mn bij bushaltes)

◼ Gemotoriseerd verkeer te gast

◼ Snelheid van het autoverkeer verlagen

◼ Doorgaand verkeer verminderen

◼ Aantrekkelijker maken van de ringbanen + aansluiting naar Julianapark

◼ Maken van verblijfsruimtes

◼ Cultuurhistorie benutten
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Zelf doen!
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◼ Meer groen in de tuin => tegelwippen

◼ Water in de tuin houden => regentonnen

◼ Regenpijpen afkoppelen



Afsluiting
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◼ Oproep: meld je aan!

◼ Willen de mensen nog dingen meegeven?

◼ In gesprek?


