Notulen buurtbijeenkomsten Nieuwbouw Ezelsdijk
28-1-2022

Op 15 december 2021 hebben twee buurtbijeenkomsten plaatsgevonden over Nieuwbouw Ezelsdijk,
de herontwikkeling van de woonblokken met winkels aan de Jan van Galenstraat, Huizingalaan en
van Ginnekenlaan. Alle vragen en reacties van buurtbewoners zijn verzameld en gebundeld per
onderwerp. Bij overlap zijn vragen samengevoegd. In dit document vindt u alle vragen beantwoord.
Reacties op de bijeenkomsten
De reacties op de bijeenkomsten waren uiteenlopend. Een deel zijn reacties of opmerkingen zonder
vraag om een antwoord, die nemen we hier samengevat op. Enkele deelnemers geven aan de opzet
van de bijeenkomst vervelend te vinden omdat er in het plenaire deel alleen via chat gereageerd kan
worden, het een onzinnige bijeenkomst te vinden, geen gevoel van gezamenlijkheid te hebben, het
gevoel te hebben dat belangen van bewoners geen enkele rol spelen, de leefbaarheid van de buurt
fors achteruit zal gaan en er bestaat verbaasdheid dat dit gepresenteerd wordt omdat de
onderzoeken nog niet definitief zijn. Daarnaast is het te veel informatie in korte tijd, waarop niet
voorbereid kon worden. Ook is benoemd dat er rekening mee gehouden moet gaan worden met grote
aantallen bezwaar schriften, met alle gevolgen die daarbij horen, als de inzichten uit de buurt niet
goed worden meegenomen.
Aan de andere kant wordt aangegeven dat de nieuwbouw ook als iets goeds gezien wordt. Het
plangebied, zowel de gebouwen als de openbare ruimte eromheen, is wel aan verbetering toe. Ook
wordt de noodzaak tot het bouwen van meer woningen herkend. In de presentatie van de architect
worden mooie elementen gevonden. Er wordt vertrouwen uitgesproken dat Blauw er iets moois van
kan maken. Hoewel de koppeling tussen de filosofie van Blauw bij het ontwerp niet voor iedereen te
rijmen is met een supermarkt van deze omvang. Tegelijkertijd zijn er ook enkelen die aangegeven het
fijn te vinden als er een (kleine) supermarkt terug komt.

Inhoud
Rolverdeling ............................................................................................................................................ 2
Planontwikkeling ..................................................................................................................................... 2
Woningen ................................................................................................................................................ 4
Hoofdwinkelstructuur ............................................................................................................................... 5
Resultaten van de onderzoeken ............................................................................................................. 7
Supermarkt (inclusief onderzoeksvragen) .............................................................................................. 8
Maatschappelijke functie ....................................................................................................................... 11
Dagwinkels ............................................................................................................................................ 11
Verkeer (inclusief onderzoeksvragen) .................................................................................................. 12
Parkeren (inclusief onderzoeksvragen) ................................................................................................ 15
Ontwerp gebouw ................................................................................................................................... 21
Ontwerp openbare ruimte ..................................................................................................................... 33
Participatie............................................................................................................................................. 42
Klankbordgroep ..................................................................................................................................... 43
Bouwwerkzaamheden ........................................................................................................................... 44
Bijlage: toelichting autoverkeersbewegingen in verkeersonderzoek .................................................... 46

1

Rolverdeling
-

Het is me onduidelijke welke rol de gemeente in dit deel van het proces speelt
De rol van de gemeente is een kaderstellende. Deze kaders komen voort uit het beleid van de
gemeente. Het participatietraject met de buurt is ook een belangrijk kader. De initiatiefnemer is
verantwoordelijk voor de participatie en het organiseren van de informatiebijeenkomsten. De
gemeente werkt hieraan mee om de buurt te informeren over het beleid en het proces.

-

Is de gemeente ook kaderstellend met betrekking tot de leefbaarheid?
Het begrip leefbaarheid valt in vele delen uiteen. Verkeersveiligheid is er een van, maar
bijvoorbeeld ook groen, klimaatbestendigheid, sociale veiligheid, voldoende voorzieningen en een
nette openbare ruimte vallen hier onder. Voor de buurt, zo geeft zij aan, is de verkeersveiligheid
rondom het plan een belangrijk punt van zorg. De gemeente is ook op dit punt kaderstellend.

-

Namens wie en in wiens opdracht spreekt Dietz?
Dietz Strategie & Communicatie wordt ingehuurd door initiatiefnemer Kerckebosch groep. Dietz
draagt zorg voor het communicatie- en participatieproces met belanghebbenden.

-

Dietz doet dit namens de initiatiefnemer, dat is geen onafhankelijke communicatie. Waarom
verloopt dit niet via de gemeente als onafhankelijke partij?
De gemeente Utrecht legt de verantwoordelijkheid voor participatie bij de initiatiefnemer van een
project. De gemeente werkt mee om de buurt goed te informeren over beleid en het proces. De
gemeente heeft een controlerende en sturende rol. Het doorlopen participatieproces is voor de
gemeenteraad een belangrijke randvoorwaarde. De gemeenteraad beslist over de formele
stappen in het proces.

-

Wiens idee is het, Kerckebosch of gemeente?
Het initiatief tot herontwikkeling komt van de eigenaar: Kerckebosch Groep. Kerckebosch Groep
is een Nederlandse eindbelegger. Ze zijn eigenaar van de panden en blijven dat na
herontwikkeling ook. Zij verhuren, via een beheerder, de woningen en winkels. Voor een
dergelijke herontwikkeling is een bestemmingsplanwijziging en een omgevingsvergunning nodig,
daarom moet ook de gemeente achter de plannen staan.

Planontwikkeling
-

Waarom wordt er niet gerenoveerd? Er is een sterke aanwijzing dat afgelopen jaren het
onderhoud is geminimaliseerd en daarom renovatie moeilijker/minder logisch is geworden.
Voor de herontwikkeling zijn twee scenario’s onderzocht: een grondige renovatie en
sloop/nieuwbouw. Bij het vergelijkbare woonblok aan de Zeemanlaan is toentertijd de keus
gemaakt voor renovatie. Aan de Zeemanlaan is ervaring opgedaan met renovatie van een
bewoond pand. Die lessen worden meegenomen bij de keuze om dat hier niet nogmaals te doen.
Het blok aan de Zeemanlaan was in betere staat en een belangrijk verschil is dat daar ruimte was
voor het plaatsen van noodzakelijke individuele CV-installaties. Deze ruimte is er bij het
woonblokken aan de Jan van Galenstraat/Van Ginnekenlaan niet. In het onderzoek kwam tevens
naar voren dat de kelders onder de Jan Van Galenstraat door zettingen in slechte staat verkeren
met o.a. lekkages als gevolg.
Wat ook belangrijke overwegingen zijn om nu te kiezen voor sloop/nieuwbouw is het
toekomstbestendig en levensloopgeschikt te kunnen maken van de nieuwbouwwoningen,
daarmee kunnen de woningen voldoen aan de huidige duurzaamheidseisen en bijvoorbeeld eisen
met betrekking tot geluidshinder.

-

Zijn er ook andere partijen in de gelegenheid gesteld een plan neer te leggen?
Nee, de panden zijn in eigendom van de Kerckebosch Groep.
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-

Waarom staan op de slides van de gemeente winkels boven woningen?
Op slide 5 van de gegeven presentatie is eerst een bullit over de winkels opgenomen en een
tweede bullit over de woningen. Het plan kent momenteel beide functionaliteiten en beide zijn
gepresenteerd en toegelicht. De volgorde had ook andersom kunnen zijn.

-

Wat zijn de criteria voor financiële haalbaarheid? Wie bepaalt ze?
De gepresenteerde scenario’s zijn op basis van een initiële haalbaarheidsanalyse beoordeeld.
Een finale haalbaarheidsanalyse volgt nog. De financiële haalbaarheid wordt bepaald door de
eigenaar van de panden, de Kerckebosch Groep.
De financiële haalbaarheid wordt beoordeeld aan de hand van een aantal criteria zoals: de
grondaankoop, het bouwrijp maken, de bouwkosten, kosten om het plan te maken, kosten om de
openbare ruimte in te richten en het programma en het aantal m2 dat ontwikkeld kan worden en
het huurniveau dat gevraagd kan worden.

-

Hoe kan een verdubbeling van het aantal woningen niet voldoende zijn voor een financieel
haalbaar plan? Moeten we winkels de woningen financieren?
De gemeente heeft enkele randvoorwaarden gesteld voor de herontwikkeling, zoals het behoud
van de winkelstrip, het toevoegen van extra woningen, en een gebalanceerd woonprogramma
met vooral sociale huur en middenhuur en enkele woningen in de vrije sector. De opbrengsten uit
de verhuur van zowel de woningen als de winkels gezamenlijk maken de hele herontwikkeling,
inclusief het verbeteren van de openbare ruimte en het ondergronds parkeren mogelijk.

-

Is dit de eindschets of zijn er meer varianten? Zijn er al schetsen van alle varianten?
De gepresenteerde schetsen zijn nog geen ontwerpen. De verbeelding was een tussenstap, een
‘aanzet tot een ontwerp’. Daarvan zijn twee varianten laten zien, een variant met een woningen,
winkels en een supermarkt en eentje waaraan een gezondheidscentrum is toegevoegd. Op dit
moment zijn dit de twee scenario’s die verder onderzocht worden.
Omdat het programma nog niet definitief vast staat, is er nog geen uitgewerkt schetsontwerp.
Duidelijkheid over de hoeveelheid woningen, wel of geen supermarkt, uitsluitsel van de
onderzoekers over wat wel of niet verkeersveilig kan zijn hier noodzakelijk voor. En daarvoor is
een bestuurlijke richting nodig, van de wethouder en van de gemeenteraad. Als deze basis helder
is, gaan we aan de slag met een eerste uitgewerkt schetsontwerp.

-

Commentaar vanuit de omgeving is op dit moment nog niet verwerkt dus is initiatieffase nog niet
afgerond?
In het Utrechts Planproces worden de verschillende fase in projectontwikkeling beschreven. In de
initiatieffase bespreken initiatiefnemer en gemeente de kansrijkheid van een ontwikkeling met
elkaar. Als die positief beoordeeld wordt, wordt een intentiedocument opgesteld. Hierin staat een
richtinggevend programma beschreven en alle vragen die nog onderzocht en uitgezocht moeten
worden voor het vervolg. Een onderdeel hiervan is het ophalen van een reactie van
omwonenden. Met het opstellen van het intentiedocument is de initiatieffase afgerond. De reactie
van omwonenden wordt opgehaald in de definitiefase, de fase waarin het project zich nu bevindt.
Dit biedt mede input voor het Stedenbouwkundig Programma van Eisen dat de gemeente opstelt.
Hierin geeft zij aan waaraan het plan en het ontwerp straks moeten voldoen.

3

-

Wanneer kunnen wij zienswijzen indienen op het stedenbouwkundig programma van eisen en
dergelijke?
Naar verwachting wordt in het tweede en derde kwartaal 2022 het Stedenbouwkundig
Programma van Eisen door de gemeente gemaakt. Vermoedelijk zal dit in het derde kwartaal
2022 voor inspraak worden vrijgegeven. U wordt per wijkbericht en via de site van de gemeente
hiervan op de hoogte gehouden. Daarnaast kunt u zich aanmelden voor nieuwsberichten over de
planontwikkelingen via www.nieuwbouwezelsdijk.nl

-

Tijdens de bijeenkomsten bleek hoe de verschillende onderdelen bij verschillende medewerkers
van de gemeente zijn onder gebracht, hierdoor lijkt de samenhang tussen commerciële
ontwikkeling, parkeerbeleid, veiligheid, groen en buurt-acceptatie volledig te ontbreken. Los van
elkaar lijken ze redelijk te zijn, maar de optelsom is niet realiseerbaar.
In het richtinggevend programma zijn voor alle verschillende onderdelen onderzoeksvragen
geformuleerd. Tijdens de definitiefase wordt op alle vragen antwoorden geformuleerd. Alle
aspecten van de planontwikkeling worden integraal bij elkaar gebracht in het Stedenbouwkundig
Programma van Eisen. Het is vervolgens aan de gemeenteraad om op basis van alle afwegingen,
uitgangspunten en randvoorwaarden een gewogen besluit te nemen.

Woningen
-

Wat wordt bedoeld met een betere balans aan woningaanbod?
De gemeente Utrecht vindt het van belang dat woningtypen en prijssegmenten evenwichtig over
de stad zijn verdeeld, zodat iedere wijk ruimte biedt aan een (t)huis voor iedereen. Dit betekent
dat in wijken waar de woningvoorraad uit balans is wordt bijgestuurd. In wijken waar het aandeel
betaalbare woningen (sociale- en middencategorie) relatief laag is willen we in
nieuwbouwprogramma’s inzetten op deze categorieën. In de woonvisie is per wijk aangegeven
welke woontypen op gestuurd wordt.
Om een bijdrage te leveren aan bovengenoemde ambitie is het uitgangspunt voor het richting
gevend programma op deze locatie dat het bestaande aantal sociale huurwoningen in ieder geval
terug wordt gebouwd. Daarnaast willen we fors inzetten op het toevoegen van
middenhuurwoningen. Er is op dit moment weinig aanbod van dit type woningen in de buurt.

-

Ik snap "vooral middenhuur" niet, de wachttijd voor sociale huur is pakweg 12+ jaar. Die voor
middenhuur zou dan nog langer zijn?
We constateren dat de lange wachttijd voor sociale huurwoningen onder andere ontstaat door
een gebrekkige doorstroom van mensen die niet meer binnen de doelgroep vallen. Daarom
streven we de wachttijd te verlagen door in de stad meer sociale huurwoningen te realiseren én
meer middenhuurwoningen. We willen met dit plan vooral middenhuurwoningen toevoegen om
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het tekort hieraan in de stad te verminderen. Als er meer middenhuurwoningen komen is de
verwachting dat de doorstroom verbetert en daardoor de wachttijd voor sociale huurwoningen zal
afnemen.
-

Kunnen de huidige bewoners ook terugkeren naar de sociale huurwoningen?
De huidige huurders met een vast huurcontract krijgen een terugkeergarantie. Wanneer de
nieuwbouw klaar is, krijgen zij voorrang om hier opnieuw een woning te kuren.

-

Er zijn nu 40 sociale huurwoningen, er komen er 40 terug. Maar de sloop betekent dat tijdens een
periode geen woningen hier beschikbaar zijn. Dit bekent een achteruitgang van de beschikbare
sociale huurvoorraad.
Dat klopt. Gedurende de sloop/bouwtijd zullen er 40 sociale huurwoningen minder zijn. Bij
realisatie van de nieuwbouw komen die woningen terug en worden daar naar verwachting 50 tot
60 extra woningen aan toegevoegd.

Hoofdwinkelstructuur
-

De RSU geeft aan dat er geen winkelgebieden uitgebreid worden. Hoe verhoudt dit project zich
tot de RSU volgens de gemeente?
In de Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU) 2040 is de hoofdwinkelstructuur vastgesteld. Deze
structuur beschrijft de inzet voor het stadsbrede behoud van vitale winkelgebieden en een
fijnmazig niveau van voorzieningen in een groeiende stad.
Als winkelstrip met een aantrekkingskracht op wijk- en buurtniveau maakt de Jan van Galenstraat
- met de verwachting dat er zich een supermarkt vestigt - deel uit van deze hoofdwinkelstructuur
waar mensen hun dagelijkse boodschappen kunnen doen. De komst van een supermarkt is een
randvoorwaarde om de winkelstrip aan de Jan van Galenstraat voor de toekomst te kunnen
behouden. Zonder supermarkt ontbreekt een publiekstrekker voor de dagelijkse boodschappen
en is er voor de andere winkels aan deze strip onvoldoende economisch perspectief.

-

In de RSU staat deze strip niet als onderdeel van de hoofdwinkelstructuur.
In de Ruimtelijke Strategie Utrecht is vanaf pagina 101 het beleid over economie en werken
opgenomen, waaronder de hoofdwinkelstructuur. Op pagina 105 is een kaartje van de
hoofdwinkelstructuur weergegeven. Op dit kaartje is de winkelstrip aan de Jan van Galenstraat
aangeduid.

-

In het ontwikkelingskader detailhandel staat dit winkelcentrum niet genoemd (niet als stadsdeel-,
wijk- of buurtwinkelcentrum. Dit beleid lijkt vigerend. Is dat in de tussentijd gewijzigd?
Het Ontwikkelkader Detailhandel 2012 is het vigerend beleid voor detailhandel. In 2021 heeft de
gemeenteraad de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 vastgesteld waarin de hoofdwinkelstructuur
voor Utrecht is opgenomen. De winkelstrip aan de Jan van Galenstraat maakt deel uit van deze
hoofdwinkelstructuur.

-

Kunt u aantonen dat de winkelstrip een supermarkt nodig heeft? Is dat een aanname of liggen
daar onderzoeken aan ten grondslag?
In de huidige vorm, met enkel kleine dagwinkels, heeft de winkelstrip onvoldoende economisch
perspectief. Op dit moment zit de helft van de winkeliers op leegstandsverhuur. De gemeente
stelt het behoud van voorzieningen op deze locatie als een van de randvoorwaarden voor de
herontwikkeling. Om een toekomstbestendig en vitale winkelstrip te realiseren is een trekker voor
dagelijkse publiek nodig. Een supermarkt leent zich hier goed voor. In een marktonderzoek is
aangetoond dat er voldoende marktruimte is voor een supermarkt om zich hier te vestigen en zo
dagelijks voldoende publiek te trekken. Een supermarkt in het discountsegment is het meest
kansrijk omdat deze niet in het verzorgingsgebied aanwezig is.
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-

De huidige winkels doen het uitstekend, hoe is vastgesteld dat het huidig winkelaanbod niet
aansluit op de marktvraag?
De helft van de huidige winkels heeft een contract op basis van leegstandsverhuur. Verschillende
kleine winkeliers hebben het in het verleden niet gered op deze locatie. Op dit moment zijn er
geen winkeliers te vinden die voor reguliere verhuurprijzen in deze winkelstrip een kleine
winkelruimte willen huren.

-

De huidige winkels hebben bijna allemaal een zelfstandig recht van bestaan en kunnen verder
zonder de toevoeging van een supermarkt. Welk probleem lost de komst van een grote
supermarkt nu op?
De helft van de huidige winkels heeft een contract op basis van leegstandsverhuur. Verschillende
kleine winkeliers hebben het in het verleden niet gered op deze locatie. Op dit moment zijn er
geen winkeliers te vinden die voor reguliere verhuurprijzen in deze winkelstrip een kleine
winkelruimte willen huren. Om een toekomstbestendig en vitale winkelstrip te realiseren is
voldoende dagelijks publiek nodig. Een supermarkt van voldoende omvang leent zich hier goed
voor.

-

Waarom is er publiek aantrekking nodig? Voor ons is een situatie zonder winkels ook heel
aantrekkelijk.
De gemeente streeft naar stadsbrede behoud van vitale winkelgebieden en een fijnmazig niveau
van voorzieningen in een groeiende stad. Om dit te realiseren is in de Ruimtelijke Strategie
Utrecht 2040 de hoofdwinkelstructuur vastgesteld, waar de winkelstrip aan de Jan van
Galenstraat onderdeel van uitmaakt. Dit betekent dat bij de herontwikkeling het behoud van de
winkelstrip een randvoorwaarde is die de gemeente stelt. In de huidige vorm, met enkel kleine
dagwinkels, heeft de winkelstrip onvoldoende economisch perspectief. Op dit moment zit de helft
van de winkeliers op leegstandsverhuur. Om een toekomstbestendig en vitale winkelstrip te
realiseren is dagelijks publiek nodig. Een supermarkt leent zich hier goed voor.

-

De hoofdwinkelstructuur is toch ten dienste van bewoners opgesteld? Wil de gemeente die kost
wat kost doorzetten?
De gemeente vindt het belangrijk de winkelstrip aan de Jan van Galenstraat voor de
hoofdwinkelstructuur te behouden. Om zo de inwoners van het gehele verzorgingsgebied een
compleet (dagelijks) aanbod op buurtniveau te bieden. De gemeente streeft ernaar om alle
afwegingen zo zorgvuldig mogelijk te doen. Waarschijnlijk wordt met de vraag gedoeld op de
verkeersaantrekkende werking van een supermarkt die nodig is om de winkelstrip aan de Jan van
Galenstraat voor de toekomst te kunnen behouden. Een verkeersveilige inpassing (volgens de
door de gemeente gestelde en gehanteerde kaders) is een voorwaarde voor de komst van de
supermarkt. Het krijgt dus alleen doorgang als het veilig kan.

-

U noemt 'behoud winkelvoorzieningen' en het in de lucht houden van de winkelstrip, maar wat
blijft er nog over aan overige winkels bij een dergelijke supermarkt?
Het programma voor de herontwikkeling staat nog niet vast. In de gepresenteerde scenario’s
wordt naast de supermarkt ruimte gemaakt voor vier tot zes dagwinkels.

-

Hoe belangrijk vindt de gemeente de leefbaarheid van de buurt? Daar zijn geen grote winkels
voor nodig.
Het begrip leefbaarheid valt in vele delen uiteen. Daarbij is te denken aan voldoende
voorzieningen, verkeersveiligheid, groen, klimaatbestendigheid, sociale veiligheid en een nette
openbare ruimte.
Hier wordt waarschijnlijk gedoeld op de verkeersaantrekkende werking van een ruime
supermarkt, de verkeersveiligheid, de drukte die het winkelend publiek met zich meebrengt en
overlast van fietsparkeren op straat. Dit zijn onderwerpen die nauwkeurig worden bekeken en,
binnen de door de gemeente gestelde en gehanteerde kaders, moeten worden opgelost. De
uiteindelijke keuze over de omvang van de supermarkt is onderdeel van een afweging van alle
beleidsdoelen. Deze keuze is aan de raad.

6

Resultaten van de onderzoeken
-

Waarom worden de commentaren van de werkgroep op de resultaten van de onderzoeken niet
gepresenteerd?
De commentaren van de werkgroep zijn niet aan ons om te delen of presenteren aan
buurtbewoners. Een inhoudelijke reactie op de commentaren kan nog niet gegeven worden, ze
liggen nog ter beoordeling voor bij de experts. Tijdens de bijeenkomst hebben we ons daarom
beperkt tot het expliciet noemen van de binnengekomen reactie en de wijze waarop hiermee
omgegaan wordt. (zie hieronder)

-

Wat heeft u gedaan met de commentaren van de buurtwerkgroep op de rapporten? Hoe werken
deze commentaren door in dit ontwerp?
De reactie van de werkgroep op de onderzoeksrapporten is voorgelegd aan de experts van de
gemeente. Op basis van hun beoordeling zijn aanvullende vragen gesteld aan de
onderzoeksbureaus die de onderzoeken hebben uitgevoerd. Indien op basis hiervan de
conclusies worden bijgesteld, krijgt dit vanzelfsprekend doorwerking in de plannen en het
ontwerp.

-

Indien de commentaren nog niet hebben geleid tot een bijstelling van het externe advies,
wanneer doet u dat dan wel?
De extra toelichting van de onderzoeksbureaus worden in januari 2022 verwacht. De wethouder
neemt dit mee in zijn raadsbrief waarin hij bestuurlijke richting geeft aan het project. Deze brief
wordt in februari verwacht. Als er uitgangspunten veranderen zal dit ook doorgevoerd worden in
het programma voor de herontwikkeling en het eerste concrete schetsontwerp.

-

Er is geen goed marktonderzoek gedaan. Die vragen moet je eerst beantwoorden voordat je
verder gaat met een parkeergarage.
Er zijn twee onderzoeken gedaan. Een marktonderzoek naar de ruimte voor een supermarkt en
een verkeersonderzoek naar verkeersstromen, parkeren en logistiek. Op beiden heeft de
werkgroep buurtvereniging Ezelsdijk een kritische reactie gegeven. Die reacties liggen nu voor bij
experts om te beoordelen voordat er verder gegaan wordt met de uitwerking van de plannen.

-

Er is veel en constructief contact met de buurtvereniging, het wordt nu gepresenteerd alsof we
tegenover elkaar staan.
Dit kunnen we alleen maar onderschrijven. Het contact is kritisch, maar constructief en op hele
regelmatige basis. Een prettige manier van samenwerken.

-

Wij voelen ons vertegenwoordigd door de werkgroep en wij zien graag dat jullie antwoord geven
op de vragen van de werkgroep.
Dat is goed om te horen. Er volgt begin dit jaar toelichting op de vragen/reactie van de werkgroep.

-

De onderzoeken geven een nogal eenzijdig beeld en lijken vooral gestuurd op de realisatie van
de plannen zoals de gemeente deze heeft bedacht. Het is noodzakelijk deze onderzoeken
zodanig bij te stellen dat deze neutraler en breder van toon gaan worden.
De onderzoeken zijn uitgevoerd en opgesteld door twee onafhankelijke onderzoeksbureaus. De
beide bureaus zijn gevraagd verschillende onderzoeksvragen uit het richtinggevend programma
te beantwoorden. Het is de inzet van gemeente en initiatiefnemer om een dergelijk programma,
indien mogelijk, te realiseren. Op verzoek van de buurt is een aanvullend marktonderzoek gedaan
naar de vraag of een supermarkt van een andere omvang ook mogelijk zou zijn op deze locatie.
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Supermarkt (inclusief onderzoeksvragen)
-

Van wie komt het idee van een supermarkt? Gemeente of Kerckebosch?
Het idee voor het toevoegen van een supermarkt komt van de eigenaar van de panden,
Kerckebosch Groep. De huidige panden, zowel woningen als winkelpanden, zijn verouderd en
aan vervanging toe. In de huidige vorm is de winkelstrip niet levensvatbaar, voor de eigenaar is
dat een onwenselijke situatie. Dit betekent bij de herontwikkeling óf een verbetering van de
winkelstrip óf een aanpassing van de invulling van de begane grond (plint). Er is eerder al
interesse geuit vanuit de markt om hier een supermarkt te openen. Deze interesse gecombineerd
met het beleid van de gemeente om voorzieningen in de buurt te behouden, heeft geresulteerd in
het initiatief van Kerckebosch om ruimte voor een supermarkt te maken bij de herontwikkeling.

-

Waarom wordt in alle scenario's in ieder geval een supermarkt meegenomen?
De gemeente streeft naar stadsbrede behoud van vitale winkelgebieden en een fijnmazig niveau
van voorzieningen in een groeiende stad. Om dit te realiseren is in de Ruimtelijke Strategie
Utrecht 2040 de hoofdwinkelstructuur vastgesteld, waar de winkelstrip aan de Jan van
Galenstraat onderdeel van uitmaakt. Dit betekent dat bij de herontwikkeling het behoud van de
winkelstrip een randvoorwaarde is die de gemeente stelt.
In de huidige vorm, met enkel kleine dagwinkels, heeft de winkelstrip niet voldoende economisch
perspectief. Op dit moment zit de helft van de winkeliers op leegstandsverhuur. Om een
toekomstbestendig en vitale winkelstrip te realiseren is dagelijks publiek nodig. Een supermarkt
leent zich hier goed voor. Daarom zit in ieder scenario een supermarkt opgenomen.

-

Hoe financieel noodzakelijk is de geplande supermarkt voor de realisatie van het geheel? Kan het
ook zonder supermarkt? Welke consequenties heeft dat?
In theorie kan de herontwikkeling ook gerealiseerd worden zonder een supermarkt. Er zijn
financieel haalbare ontwerpen te bedenken. Maar, in de praktijk kan het niet zonder supermarkt.
De gemeente heeft als randvoorwaarde voor de herontwikkeling gesteld dat de winkelstrip
behouden moet blijven. Daarvoor is een voorziening nodig die dagelijks publiek trekt.
Het is goed om erbij te vermelden dat de supermarkt op dit moment een integraal onderdeel is
van de plannen. De supermarkt draagt namelijk bij aan het mogelijk maken van het verplaatsen
van het parkeren van het maaiveld naar ondergronds. Zonder een supermarkt is ondergronds
parkeren waarschijnlijk niet mogelijk.

-

De afgelopen jaren zijn er even buiten de wijk supermarkten bij gekomen en/of uitgebreid. Het lijkt
erop dat in het marktonderzoek hier niet naar is gekeken.
In de marktonderzoeken is gekeken naar een aantal locaties binnen het primaire- (straal van 500
meter) en secundaire verzorgingsgebied (straal van 1.000 meter). Hier vallen ook locaties buiten
de wijk onder. Er is o.a. gekeken naar De Gaard, De Biltstraat en het Willem van Noortplein. Ook
is gekeken naar het supermarkt aanbod aan de Nachtegaalstraat, Burgemeester Reigerstraat en
in staddeelcentrum Overvecht.

-

Er was veel ruimte voor een discounter in Voordorp en de Veemarkt, waarom niet daar?
Bij de ontwikkeling van het Veemarktgebied was ruimte gereserveerd voor een supermarkt van
1.200 m2 bvo, waarbij het segment niet was meegegeven. De raad achtte deze omvang te groot
in verband met verwachte concurrentie met het ook in ontwikkeling zijnde winkelcentrum De
Gaard en de vrees voor een verkeersaantrekkende werking op de Veemarkt. Het aantal m2 is
toen bijgesteld naar 600 m2 bvo. Uit marktonderzoek naar de realiseerbaarheid van een dergelijk
kleine winkelvoorziening bleek dat er geen formule aanwezig was die exploitabel te maken was.
Dit heeft ertoe geleid dat in het bestemmingsplan Veemarkt woningbouw mogelijk is gemaakt in
plaats van de bouw van een supermarkt.
Rond deze tijd was de vergroting van winkelcentrum De Gaard nog niet tot stand gekomen, maar
wel al in voorbereiding. Het winkelcentrum was eigenlijk al jaren te klein voor de functie die het
heeft als wijkcentrum voor Noordoost. Een vergroting van het centrum paste en past bij de
economische en ruimtelijke ambitie om schaalvergroting te faciliteren. Winkelcentrum De Gaard is
inmiddels herontwikkeld en er zijn een grotere Albert Heijn en een nieuwe Ecoplaza gevestigd.
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Uitbreiding van de winkelstrip aan de Jan van Galenstraat was indertijd, met het perspectief op de
uitbreiding van De Gaard, niet aan de orde. Met het voornemen van de initiatiefnemer om hier te
gaan herontwikkelen is een nieuwe situatie ontstaan. Het biedt een kans om uitvoering te geven
aan de uitgangspunten in de beleidsstukken. Voor de Jan van Galenstraat is het meest relevante
uitgangspunt dat we dit cluster willen behouden binnen de fijnmazige winkelstructuur in de
buurten en wijken, waarbij rekening wordt gehouden met de trend van schaalvergroting van
winkels, winkelgebieden en bijbehorende verzorgingsgebieden (uit Detailhandel Utrecht 2015).
De herontwikkeling biedt een kans om een moderne winkelstrip te realiseren die aan de huidige
eisen voldoet, en daarmee als buurtwinkelcentrum weer goed en toekomstbestendig kan
functioneren. Omdat een discounter nog steeds ontbreekt in Noordoost is hierop ingezet.
Hiermee wordt geen onbedoelde concurrentie met de Gaard aangegaan. De behoefte aan een
discounter is niet enkel ingegeven vanuit een aantrekkelijke exploitatie voor de supermarkt zelf,
maar primair vanuit de behoefte van bewoners en verblijvers in Noordoost.
-

Waaruit blijkt dat er behoefte is aan een (grote) supermarkt? Is er een reëel behoefte-onderzoek
gedaan en niet alleen op basis van modellen? Marktruimte voor een supermarkt is niet hetzelfde
als behoefte in de buurt.
In het marktonderzoek zijn twee onderzoeksmethoden gebruikt om ‘de marktruimte’ of zoals
gebruikelijk genoemd ‘de behoefte’ in beeld te brengen; een distributie planologisch onderzoek
(ook wel DPO) en een dichthedenanalyse. Met beide onderzoeksmethoden wordt de
kwantitatieve behoefte in een onderzoeksgebied in beeld gebracht. Een DPO is de meest
gangbare methode om de behoefte in een onderzoeksgebied te berekenen. Hierbij wordt o.a.
gekeken naar inkomensniveau en bestaand aanbod. Een dichthedenanalyse vergelijkt het
aanbod in een onderzoeksgebied met de landelijke, provinciale en stedelijke dichtheden.
Uit het onderzoek komt naar voren dat er voldoende ‘marktruimte’ of ‘behoefte’ is aan
aanvullende m2 supermarkt in het onderzoeksgebied.

-

Er zijn andere opties gesuggereerd dan alleen biologische supermarkt
Zowel in de 10 minuten-gesprekken door de architect als in de enquête van de buurtvereniging
zijn meerdere suggesties gedaan voor een ander type supermarkt. In de presentatie is de
biologische supermarkt als voorbeeld van zo’n suggestie gegeven. Omwille van de tijd was het
niet mogelijk alle input en suggesties uit de buurt een plek te geven in de presentatie, er is een
selectie van meest genoemde punten opgenomen.

-

Volgens de buurtenquête heeft de buurt nooit gevraagd om een supermarkt.
Het idee voor een supermarkt komt vanuit de initiatiefnemer, binnen de gestelde
randvoorwaarden door de gemeente.

-

Waarom moet er een discountsupermarkt komen in Noordoost? Is dit toegezegd aan de
supermarkt eigenaar?
Er zijn geen afspraken gemaakt met een supermarkteigenaar. Dit kan nog niet, daar is een
bestemmingsplanwijziging voor nodig. Er wordt gekeken naar het toevoegen van een discounter
omdat een supermarkt in dit segment in dit deel van de stad ontbreekt. Het vergroot het diversiteit
in aanbod voor bewoners van Noordoost. De verwachting is dat het van alle omliggende
supermarkten enige klanten zal trekken. Doordat dit zich verdeelt, heeft het geen verlies van
toekomstperspectief bij omliggende supermarkten in het reguliere segment tot gevolg.

-

Waarom wordt alleen verwezen naar de Gaard? De Biltstraat met AH en Jumbo is ook vlakbij.
In de marktonderzoeken is gekeken naar een aantal locaties binnen het primaire- (straal van 500
meter) en secundaire verzorgingsgebied (straal van 1.000 meter). Hier vallen ook locaties buiten
de wijk onder. Er is o.a. gekeken naar De Gaard, De Biltstraat en het Willem van Noortplein. Ook
is gekeken naar het supermarkt aanbod aan de Nachtegaalstraat, Burgemeester Reigerstraat en
in staddeelcentrum Overvecht.
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-

Heeft u gesprekken met LIDL over vestiging in dit project? Is LIDL geïnteresseerd in een
buurtsupermarkt?
Meerdere supermarktketens hebben aangegeven interesse te hebben in de locatie, waaronder
ook de Lidl. Met alle geïnteresseerde ketens zijn verkennende gesprekken gevoerd, er zijn nog
geen afspraken gemaakt.

-

De impact op het milieu is groot als we een grote discount supermarkt krijgen. Een discount
supermarkt trekt veel auto's.
Het gebruik van de auto voor het doen van inkopen bij een supermarkt wordt mede bepaald door
de parkeergelegenheid. De gemeente ontmoedigt het gebruik van de auto in de stad. Een van de
middelen die zij hiertoe heeft zijn de parkeernormen die worden gehanteerd. Met het nieuwe
parkeerbeleid dat eind 2021 werd vastgesteld zijn de normen aangescherpt en kunnen er minder
parkeerplekken aangelegd worden dan voorheen mogelijk was. Op deze wijze wordt het
autogebruik ontmoedigd. Met het terug brengen van het aantal parkeerplaatsen ontstaat meer
plek voor lopen, fietsen, spelen, ontmoeten, en uitrusten onderweg. Hiernaast is de verwachting
dat er in de (nabije) toekomst steeds meer gebruik zal worden gemaakt van elektrische auto’s. Dit
zal niet gelijk zo zijn maar de ontwikkeling is bedoeld voor de langere termijn.

Bron: Utrechts Mobiliteitsplan 2040
-

Is er vastgesteld hoeveel bezoekers = auto's een grote winkel aantrekt?
In het verkeersonderzoek is aan de hand van de ‘beleidsregels autoverkeersbewegingen bij
toepassen maatwerk’ een berekening gemaakt van het aantal verkeersbewegingen in de huidige
situatie en de toekomstige scenario’s. Hierbij is uitgegaan van twee versies van het
richtinggevend programma: allebei 93 woningen en ruim 1.700m2 supermarkt en een
onderscheid in ruimte voor dagwinkels: 325 tot 860 m2. In de gepresenteerde scenario’s wordt
uitgegaan van iets meer woningen, minder supermarktruimte en een gemiddelde in ruimte voor
de dagwinkels.
Uit de berekeningen blijkt dat het aantal woningen, de supermarkt en de dagwinkels samen met
270 tot 440 motorvoertuigen per etmaal groeit ten opzichte van de huidige situatie. Daarmee
blijven de vervoersbewegingen nog binnen de gestelde normen voor de wegen rondom het
project (Kardinaal de Jongweg, Jan van Galenstraat en Huizingalaan). Dit blijft gelden wanneer
de Jan van Galenstraat straks (deels) heringericht wordt als een fietsstraat. Een uitgebreide
toelichting op de berekeningen is te vinden in de bijlage.
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-

Supermarkten gaan vroeg open en laat dicht, hoe moet ik de geluidsbelasting voorstellen?
Bij realisatie van een winkel of supermarkt in een woonomgeving hoeven geen afstanden tot
woningen te worden aangehouden. Het geluidniveau van laden/lossen en apparatuur zoals
installaties voor luchtbehandeling, temperatuurbeheersing/koeling e.d. moeten tijdens de
exploitatie aan de wettelijke grenswaarden voldoen die in het Activiteitenbesluit milieubeheer
staan aangegeven (afdeling 2.8). Hier kan, bijvoorbeeld bij meldingen/klachten, door de afdeling
Vergunningen Toezicht en Handhaving op worden gehandhaafd.
Om problemen tijdens de exploitatie te voorkomen is het laden/lossen inpandig ontworpen. Om
de juiste keuzes te maken wat betreft het type, locatie en bijvoorbeeld dempers voor de
apparatuur zal geluidsonderzoek worden gedaan.

-

Als er een supermarkt komt, dan gelegen aan de Kardinaal de Jongweg, ook met de entree en
bevoorrading aan die kant.
Zie de vragen en antwoorden onder het kopje ‘Verkeer’.

-

Spreken over WVO lijkt minder dan te praten in BVO’s. Dit geeft een vertekend beeld.
WVO staat voor het winkelvloeroppervlak, dit is de het winkelgedeelte dat je als klant van een
supermarkt ziet, dit is hoe je de omvang van een supermarkt zelf kent en ervaart. BVO staat voor
bruto vloeroppervlak, dit bevat bijvoorbeeld ook kantoren, personeelsruimten en magazijn. Er is
gekozen om het WVO te presenteren omdat dit het meest herkenbaar is als je een vergelijking
maakt met andere supermarkten. Het verschil tussen VWO en BVO is nadrukkelijk benoemd in
de presentatie.

Maatschappelijke functie
-

Waarom niet een scenario met alleen een gezondheidscentrum?
Een gezondheidscentrum trekt niet voldoende dagelijks publiek om de levensvatbaarheid, en
daarmee de toekomstbestendigheid, van de winkelstrip te verbeteren.

-

Buurthuis Wevelaan heeft geen vaste plek.
Dat klopt, hoewel sprake is van een buurtkamer in plaats van een buurthuis. Voor de buurtkamer
Wevehuis, voorheen gevestigd aan de Wevelaan, was er geen ruimte meer na herontwikkeling
van de schoollocatie op deze plek. De door bewoners beheerde buurtkamer is nu tijdelijk
gevestigd aan de Romerostraat. Vanuit welzijn/zorg is men al langere tijd op zoek naar een
duurzame invulling van een ontmoetings- en activiteitenruimte (voor kwetsbare bewoners) in dit
gebied van de wijk Noordoost. Of de nieuwbouw aan de Jan van Galenstraat geschikt is om deze
functie te faciliteren zal moeten worden onderzocht.

Dagwinkels
-

Hoeveel dagwinkels komen er terug?
Het programma voor de herontwikkeling staat nog niet vast. In de gepresenteerde scenario’s
wordt naast de supermarkt ruimte gemaakt voor vier tot zes dagwinkels.

-

Is er ruimte voor de huidige winkeliers? Hoe wordt invulling gegeven aan de terugkeergarantie
voor huidige winkeliers? En is hierover overleg met de huidige winkeliers?
We zien de huidige winkeliers graag terug komen na de herontwikkeling. Met hen wordt, als de
plannen duidelijker zijn, persoonlijk gesproken over hun interesse om een van de nieuwe
dagwinkelruimtes te huren na de herontwikkeling. In de tussentijd is er contact met de huidige
winkeliers over bijvoorbeeld contractzaken, daarbij wordt dan ook gesproken over het
herontwikkelen van de winkelstrip.
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-

Graag zien we dat er een Post.nl-punt, de bloemenwinkel en de pizzeria blijven.
Het behoud van de huidige winkels/functies is afhankelijk van de interesse van de winkeliers.

-

Als aanvulling een bakker of een groenteboer, of een soort Etos of een kapper, klein koffie/ brood
winkeltje/ fournituren /wol/hobby-zaakje, een echt restaurantje
Wanneer er winkelruimtes over blijven wordt t.z.t. gezocht naar een passende invulling. Bij
interesse van meerdere partijen zal waar mogelijk rekening gehouden worden met suggesties uit
de buurt.

-

Maak een plein waar het parkeerterrein was, aan de Huizingalaan/van Ginnekenlaan, daar
kunnen de kleine winkels hun entree krijgen.
Het transformeren van het parkeerterrein tot openbaar plein lijkt niet haalbaar. Er dient in het
ontwerp ruimte gemaakt te worden voor de gestelde parkeernorm. Een ondergrondse garage,
zoals gepresenteerd, is alleen te realiseren wanneer er een supermarkt in de plannen komt,
omdat zij hier financieel aan bijdragen. Om ruimte voor zowel dagwinkels als een supermarkt te
maken wordt het huidige parkeerterrein in het ontwerp meegenomen. Indien er geen supermarkt
in de plannen komt, zal naar alle waarschijnlijkheid het parkeerterrein behouden moeten blijven
voor de gestelde parkeernorm. Daarmee is een plein helaas geen haalbare optie.

Verkeer (inclusief onderzoeksvragen)
-

Kan er geconcludeerd worden dat er uit dit verkeersonderzoek geen goede opties komen?
Zoals aangegeven zijn de conclusies uit het verkeersonderzoek nog niet vastgesteld, de kritische
kanttekeningen van de buurtvereniging op de onderzoeken moeten nog worden bezien. De
voorlopige conclusies over de verkenning van de verschillende locaties laten zien dat de optie
waarbij de in- en uitgang van de parkeerkelder en de bevoorrading van de supermarkt op de
Huizingalaan uitkomt de voorkeur heeft.
De locaties aan de Jan van Galenstaat vallen af vanwege de kans op filevorming (terugslageffect)
op de Kardinaal de Jongweg. De locatie aan de Van Ginnekenlaan valt af vanwege het verlies
aan ruimte en veiligheid bij de speeltuin en omdat dit ten koste gaat van de groenstructuur.
Bovendien moet het bevoorradend verkeer dan de Zeemanlaan én de Van Ginnekenlaan in. De
locaties aan de Kardinaal de Jongweg komen qua in-en uitrijden gunstiger uit de analyse naar
voren dan de locatie aan de Huizingalaan. Echter maakt de groenstructuur aan de Kardinaal de
Jongweg onderdeel uit van de hoofdgroenstructuur, uitgangspunt is dat deze niet doorbroken
mag worden. Daarnaast is de ontsluiting op de Kardinaal de Jongweg verkeerstechnisch niet
veilig in te passen omdat deze te dicht op het kruispunt zou komen te liggen. Dit veroorzaakt een
onveilige verkeerssituatie en kan de doorstroming op de Kardinaal de Jongweg beïnvloeden.
Verkeer kan alleen de ingang in vanuit de westkant van de stad. Verkeer dat vanuit het oosten
komt, zou naar alle waarschijnlijkheid gevaarlijke u-bochten gaan maken op het kruispunt.
Daarnaast is het nog onduidelijk hoe een nieuwe busbaan op de Kardinaal de Jongweg in de
toekomst zal worden ingepast.
Al deze factoren bij elkaar nemend, komt de locatie aan de Huizingalaan als gunstigste naar
voren, ondanks de draaibeweging die vrachtauto’s op het fietspad moeten maken. Volgens de
CROW-richtlijnen (zie toelichting hieronder) die de gemeente hanteert kunnen de in- en uitgang
van de garage en de logistiek (laden en lossen) verkeersveilig worden ingepast.

-

Hoe gaan jullie de veiligheid toetsen, zijn hier criteria voor gedefinieerd?
In het verkeersonderzoek is aan de hand van de ‘beleidsregels autoverkeersbewegingen bij
toepassen maatwerk’ een berekening gemaakt van het aantal verkeersbewegingen in de huidige
situatie en de toekomstige scenario’s. Aan de hand van geldende richtlijnen (CROW-richtlijnen)
wordt bepaald of het aantal verkeersbewegingen nog binnen de normen blijft. Uit het onderzoek
blijkt dat dit voor de drie wegen rondom het project (Kardinaal de Jongwel, Jan van Galenstraat
en Huizingalaan) inderdaad zo is. Dit blijft gelden wanneer de Jan van Galenstraat straks (deels)
heringericht wordt als een fietsstraat. Een uitgebreide toelichting op de berekeningen is te vinden
in de bijlage.
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-

Wat vindt de buurtvereniging van het verkeersplan?
De buurtvereniging heeft op verzoek van de gemeente en de initiatiefnemer de
verkeersonderzoeken doorgenomen en hierop haar feedback gegeven. De buurtvereniging is
zeer kritisch over het verkeersplan en de onderliggende onderzoeken. De gemeente en
initiatiefnemer zijn bezig met de verwerking van de reactie. We doen dit onder andere door de
gestelde vragen terug te leggen bij het onderzoeksbureau met opgeleide experts.
We zien de conclusies uit de onderzoeken zoals ze er nu zijn daarom als voorlopig. Mochten er
vanwege van de reactie van de buurtvereniging, andere conclusies uit de aangepaste
onderzoeken volgen die van invloed zijn op het plan dan moet het plan worden aangepast.

-

De genoemde voor- en nadelen in het verkeersonderzoek bij de verschillende locaties voor de
bevoorrading is mijns inziens erg selectief. Zo kunnen er meer nadelen bij locatie 3
Locatie 3 betreft de voorkeurslocatie aan de Huizingalaan. In de reactie van de buurtvereniging
zijn hier kritische kanttekeningen en vragen bij gesteld. Mochten er bij beoordeling van deze
reactie van de buurtvereniging op de verkeersonderzoeken meer nadelen naar voren komen, dan
zullen deze worden bezien en indien relevant, worden meegenomen in de afweging welke van de
locaties het meest geschikt is voor een verkeersveilig inpassing van de inrit van de garage en de
bevoorrading.

-

Een ingang aan de Huizingalaan willen wij niet. De Kardinaal de Jonge is te makkelijk van tafel
geveegd op basis van dit verkeersonderzoek vol omissies.
Zie het eerste antwoord onder het kopje verkeer.

-

De groenstrook aan de Kardinaal de Jongweg is dus belangrijker voor de gemeente dan de
veiligheid op een fietsstraat vlakbij een basisschool?
In de Ruimtelijke Strategie Utrecht is de Kardinaal de Jongweg aangegeven als een ‘te versterken
groene verbinding’ (p. 81). In de ‘Actualisatie groenstructuurplan 2017-2030’ is een
afwegingskader opgenomen voor behoud en ontwikkeling van groen. Op stedelijk niveau heeft
een goede stedelijke groenstructuur een gelijk belang naast de andere stedelijke belangen.
Bestaande elementen van de stedelijke groenstructuur en de hoofdbomenstructuur worden
beschermd. Ontbrekende delen van de groenstructuur worden ingevuld. Behouden en
ontwikkelen van de stedelijke groenstructuur is op plaatsen met duidelijke tekorten aan wijk- en
buurtgroen van een groter belang dan elders. Vermengen van het stedelijk groen met andere
stedelijke functies is in principe mogelijk. Voorwaarde hiervoor is dat het groene karakter, de
kwaliteiten en het gebruik van het groen worden behouden of verbeterd.
Als er toch gekozen wordt voor een eventuele aantasting van bestaand stedelijk groen, moet
elders in de groenstructuur worden gecompenseerd. De compensatie moet bij voorkeur in het
gebied of de wijk zelf plaatsvinden. Als dat niet kan elders in de stad en als dat ook niet kan, komt
financiële compensatie in beeld. In een zo vroeg mogelijk stadium is een analyse nodig die
duidelijkheid geeft over de kwaliteiten van het betreffend onderdeel van de hoofdgroenstructuur
(natuur, recreatie, landschap, cultuurhistorie, gezonde verstedelijking en klimaatadaptatie). De
bewoners worden bij de compensatie betrokken.
Bij het maken van binnenstedelijke plannen is er soms vaak sprake van een stapeling van
voorwaarden en wensen. We willen verdichting, meer woningen, een vitaal winkelgebied,
verbeterde openbare ruimte met groen en dat alles binnen de randvoorwaarden mbt veiligheid. Bij
de vaststelling van een Stedenbouwkundig Programma van Eisen en daarna het nieuwe
bestemmingsplannen wordt beschreven hoe uitvoering wordt gegeven aan alle verschillende
nota's die op dit plan van toepassing zijn, groen is daar een onderdeel van. De ruimtelijke
onderbouwing kan bijvoorbeeld een beschrijving bevatten van de manier waarop vermindering
van groen gecompenseerd wordt.
In dit geval zal een afweging mede afhangen van alternatieve locaties die binnen de
randvoorwaarden mogelijk zijn. Op basis van de voorlopige conclusies uit het verkeersonderzoek
blijkt dat een inrit op de Kardinaal de Jongweg niet enkel vanwege groen, maar ook vanwege
verkeersveiligheid niet ingepast kan worden. Daarentegen lijkt de locatie aan de Huizingalaan wel
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veilig ingepast kan worden. Het is aan de gemeenteraad om af te wegen welke locatie de
voorkeur heeft.
-

Liever het groen aan de Kardinaal de Jongweg weg ten behoeve van verkeer en in/uitrit, het
groen daar heeft geen buurtfunctie.
Zie het bovenstaande antwoord.

-

Onze buurt is dus niet geschikt voor in- en uitrijden van auto's van mensen die er niet wonen. De
veiligheid van voetgangers en fietsers zijn in gevaar, op de Huizingalaan.
Een van de harde randvoorwaarden voor het realiseren van de plannen is veiligheid. Als het niet
veilig kan, zal het niet uitgevoerd worden. Uit de verkeersberekeningen blijkt dat het motoverkeer
niet zodanig toe zal nemen dat het niet meer binnen de geldende veiligheidsnormen voor deze
wegen blijft.
Daarnaast worden maatregelen genomen om autogebruik te ontmoedigen. Zoals de nieuwe
plannen er nu uit ziet, neemt het aantal parkeerplekken niet toe. Daarmee worden bezoekers van
de winkels en supermarkt zoveel mogelijk gestimuleerd lopend of op de fiets boodschappen te
komen doen. Met de komst van een supermarkt zullen er meer vrachtwagens een stukje de buurt
in rijden. Om dit te begeleiden worden er afspraken gemaakt, zoals een medewerker die dit
begeleid. Hiernaast kan worden gedacht aan signalering en bebording.

-

Heeft u de fietsersbond al geraadpleegd?
De fietsersbond is op de hoogte van de (bouw)plannen. Zij is betrokken bij de planvorming van de
provinciale doorfietsroute Utrecht – Amersfoort die door de Jan van Galenstraat is gedacht.

-

Grootste zorg is het feit dat de ontsluiting van de Jan van Galenstraat en Huizingalaan, dat is nu
al niet goed, het zijn/worden fietsstraten, met dit plan verbetert het niet. De huidige drukte is niet
meegenomen in het verkeersonderzoek.
De verkeerstellingen waarop het verkeersonderzoek zich baseert zijn aan de Huizingalaan
uitgevoerd in de periode 09-12-2019 t/m 22-12-2019. Tijdens deze periode zijn zowel het aantal
fietsers als het aantal auto’s geteld. Het totaal aantal motorvoertuigen per etmaal blijft in de
huidige (en toekomstige) situatie binnen de gestelde normen voor de wegen rondom het
projectgebied. Een uitgebreide toelichting op de berekeningen is te vinden in de bijlage.

-

Hoe zit het met de verkeersveiligheid voor de bewoners van Nieuw-Bleyenburg? Het is nu al heel
druk met fietsers, ook tegen de richting in.
Een deel van de nieuwe hoofdfietsroute Utrecht-Amersfoort loopt straks door de Jan van
Galenstraat richting de Huizingalaan. Bij die herinrichting wordt op dat deel van de Jan van
Galenstraat de snelheid naar beneden gebracht naar 30 km/uur. Nu is dat 50 km/uur. In
dergelijke 30 km zones is het uitgangspunt dat overal overgestoken kan worden. Zebra’s worden
in de basis niet toegepast in dit soort gebieden, uitzondering hierop zijn plekken met zeer grote
stromen voetgangers. Op deze route is daar geen sprake van. Wel zal bekeken worden op welke
locaties logische oversteken gemaakt kunnen worden, waar ook overgestoken kan worden door
minder validen. Veilig oversteken voor de bewoners van Nieuw-Bleyenburg is een aandachtspunt
in deze herontwikkeling. Ter hoogte van het kruispunt met de Kardinaal de Jongweg is een met
verkeerlichten geregelde oversteek voorzien.
Snelheidsremmers zoals verkeersdrempels op de Jan van Galenstraat zijn in de getoonde
ontwerpen nog niet meegenomen. We willen dit als gemeente graag, maar er moet worden
onderzocht of dergelijke maatregelen mogelijk zijn gelet op de omliggende bebouwing (bij oudere
woningen kunnen bijvoorbeeld trillingen hinderlijk zijn).
Bij de inrit van het terrein van Nieuw Bleyenburg is geen verandering voorzien van de bestaande
situatie. De ruimte is hier erg beperkt om aanpassingen voor verbeteringen te maken.

-

Wordt er nog gepland om echt te gaan meten wat er gebeurt qua verkeer op kritische momenten?
De verkeerstellingen waarop het verkeersonderzoek zich baseert zijn aan de Huizingalaan
uitgevoerd in de periode 09-12-2019 t/m 22-12-2019. Tijdens deze periode zijn zowel het aantal
fietsers als het aantal auto’s geteld.
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-

Goed doordachte voorrangsregels voor voorsorteren en oversteken kunnen helpen.
De herinrichting van de Jan van Galenstraat, vanwege de nieuwe hoofdfietsroute UtrechtAmersfoort biedt kansen om mogelijkheden tot voorsorteren en oversteken te verbeteren.
In het ontwerp van het deel van de nieuwe hoofdfietsroute Utrecht-Amersfoort dat door de Jan
van Galenstraat gaat is de volgende indeling bedacht:
1. Een vrij liggend, tweerichting fietspad aan de zijde van Nieuw-Bleyenburg
2. Daarnaast een autorijbaan vanaf de Kardinaal de Jongweg de wijk in
3. Vanuit de wijk twee autorijbanen met voorsorteervakken richting de Kardinaal de Jongweg
4. En een eenzijdig fietspad vanuit de wijk richting de Kardinaal de Jongweg.
5. Ook is ter hoogte van het kruispunt een - met verkeerlichten geregelde - oversteek voorzien.
De twee autorijbanen richting de Kardinaal de Jongweg hebben een voorsorteervak voor het
verkeer dat linksaf wil en een voor het verkeer dat rechtsaf of rechtdoor wil. Er is voor deze
situatie gekozen omdat met deze wijze van voorsorteren het autoverkeer dat de Kardinaal de
Jongweg op wil zo kort mogelijk in de Jan van Galenstraat aanwezig is.
Met de herinrichting wordt op dat deel van de Jan van Galenstraat de snelheid naar beneden
gebracht naar 30 km/uur. Nu is dat nog 50 km/uur. In dergelijke 30 km zones is het uitgangspunt
dat overal overgestoken kan worden. Zebra’s worden in de basis niet toegepast in dit soort
gebieden, uitzondering hierop zijn plekken met zeer grote stromen voetgangers. Op deze route is
daar geen sprake van. Wel zal bekeken worden op welke locaties logische oversteken gemaakt
kunnen worden waar ook overgestoken kan worden door minder validen.

-

Dat een kleinere (budget)supermarkt sowieso veel verkeer aantrekt is discutabel.
Zowel een grote discount supermarkt als een kleine (budget)supermarkt zullen autoverkeer
aantrekken. Naar verwachting zal dit bij een grote meer zijn dan bij een kleine.
Het gebruik van de auto voor het doen van inkopen bij een supermarkt wordt mede bepaald door
de parkeergelegenheid. De gemeente ontmoedigt het gebruik van de auto in de stad.

-

Kinderen kunnen nu met het huidige verkeer redelijk zelfstandig de Huizingalaan oversteken naar
de speelplaats. We vragen ons af of dit nog steeds goed mogelijk zal zijn met de gecalculeerde
toename van verkeer van niet-directe bewoners?
Dat zal, met een gelijkblijvend aantal fietsers op de Huizingalaan, het geval zijn. De in/uitrit van de
garage is gedacht ter hoogte van de huidige toegang naar het parkeerterrein. De niet-directe
bewoners hoeven dus niet verder de wijk in. De situatie in de rest van de Huizingalaan blijft
ongewijzigd.

Parkeren (inclusief onderzoeksvragen)
-

De zorg over het parkeren is totaal niet geadresseerd.
Zoals de plannen er nu uitzien blijft het aantal parkeerplekken in de huidige en toekomstige
situatie nagenoeg gelijk. Dit is het resultaat van het nieuwe parkeerbeleid dat eind 2021 is
vastgesteld door de gemeenteraad. De gemeente ontmoedigt het gebruik van de auto in de stad.
Een van de middelen die zij hiertoe heeft zijn de parkeernormen die worden gehanteerd. Met de
nieuwe normen en kunnen er minder parkeerplekken aangelegd worden dan voorheen mogelijk
was. Met het terugbrengen van het aantal parkeerplaatsen ontstaat meer plek voor lopen, fietsen,
spelen, ontmoeten, en uitrusten onderweg.

-

Verdwijnen er 5 parkeerplaatsen aan de Huizingalaan?
Nee, deze verdwijnen niet. In de verkeersonderzoeken is uitgegaan van het richtinggevend
programma en de daarbij behorende footprint van het nieuwe gebouw. De footprint van het
richtinggevend programma was groter dan de footprint van de scenario’s die in december 2021
zijn gepresenteerd aan de buurt.
In de nieuwste planopzet is de gevellijn aan de Huizingalaan een stuk richting de Kardinaal de
Jongweg opgeschoven. Hierdoor is meer ruimte voor de voetganger ontstaan en kunnen de vijf
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parkeerplekken, die eerder vanwege de draaicirkels van het logistiek verkeer zouden vervallen,
toch worden behouden.
-

Het lijkt erop dat bij de parkeer berekeningen alleen wordt gekeken naar de parkeerplaatsen op
het parkeerterrein, in de praktijk wordt ook aan de stoep geparkeerd op de van Ginnekenlaan, dit
zijn ca. 15 extra parkeerplekken die in het ontwerp en berekeningen niet meegenomen lijken te
worden.
In de parkeerberekeningen is uitgegaan van het wegvallen van de parkeerplaatsen op het
parkeerterrein (40 plekken), langs de Huizingalaan (5 plekken) en op de weg langs de Van
Ginnekenlaan (20 plekken). Parkeren op de stoep is uiteraard niet meegenomen. Dit is strafbaar.
In totaal is gerekend met een te compenseren aantal van 65 plekken.

-

Hoeveel parkeerplaatsen komen er in de garage?
Een definitief aantal plekken is pas te geven wanneer het programma vaststaat. Dan is helder op
basis van welke uitgangspunten definitief gerekend moet worden. Er zijn in de gepresenteerde
scenario’s 65 parkeerplaatsen in de garage bedacht. Hiermee wordt voldaan aan de nieuwe
parkeernormen van de gemeente Utrecht.

-

Het intrekken van zoveel parkeerplaatsen kan volgens het parkeer beleid van de gemeente
Utrecht dan ook niet zonder dat dit gecompenseerd wordt.
Dat klopt. De 65 te compenseren parkeerplaatsen op het parkeerterrein en langs de Van
Ginnekenlaan zijn daarom meegenomen in de berekeningen. Het aantal komt echter niet één op
één terug vanwege de rekenmethodiek die wordt gevolgd. Een deel van de plekken, 58
parkeerplekken, het zogenaamde rechtensverkregen niveau, behoort bij de huidige twee
gebouwen. Deze mogen met de nieuwe ontwikkeling worden verrekend. Hiernaast is er in de
nieuwe situatie sprake van dubbelgebruik van de parkeerplekken. De veronderstelling is dat
bezoekers van de winkels de parkeerplekken op andere tijdstippen gebruiken dan de bewoners.

-

Wat zijn de voorwaarden voor de parkeergarage en waarom kan het dan aan de Huizingalaan?
De belangrijkste voorwaarde voor het plaatsen van de in- en uitgang van de garage is de
verkeersveiligheid. De definitieve locatie moet verkeersveilig in te passen zijn.

-

Waarom kan de ingang niet aan de Jan van Galenstraat? Winkelstrip kan dan aan de
Huizingalaan.
De locaties aan de Jan van Galenstaat vallen af vanwege het terugslageffect op de Kardinaal de
Jongweg. De locatie aan de Van Ginnekenlaan valt af vanwege het verlies aan ruimte en
veiligheid bij de speeltuin en omdat dit ten koste gaat van de groenstructuur. Bovendien moet het
bevoorradend verkeer dan de Zeemanlaan én de Van Ginnekenlaan in. De locaties aan de
Kardinaal de Jongweg komen qua in-en uitrijden gunstiger uit de analyse naar voren dan de
locatie aan de Huizingalaan. Echter maakt de groenstructuur aan de Kardinaal de Jongweg
onderdeel uit van de hoofdgroenstructuur, uitgangspunt is dat deze niet doorbroken mag worden.
Daarnaast is de ontsluiting op de Kardinaal de Jongweg verkeerstechnisch niet veilig in te passen
omdat deze te dicht op het kruispunt zou komen te liggen. En is het nog onduidelijk hoe een
nieuwe busbaan op de Kardinaal de Jongweg in de toekomst zal worden ingepast.
Al deze factoren bij elkaar nemend, komt de locatie aan de Huizingalaan als gunstigste naar
voren, ondanks de draaibeweging die vrachtauto’s op het fietspad moeten maken. Volgens de
CROW-richtlijnen die de gemeente hanteert kunnen de in- en uitgang van de garage en de
logistiek (laden en lossen) verkeersveilig worden ingepast.
Voor de commerciële functies is het wenselijk dat zij zo veel mogelijk in het zicht en in de loop
van potentiële klanten liggen. De Jan van Galenstraat is dan, met het zicht vanaf de Kardinaal de
Jongweg, een betere plek dan de Huizingalaan.

-

De vraag naar parkeerplekken neemt zeer fors toe met dit plan. Er is sprake van een
achteruitgang van het aantal parkeerplekken maar wel met nieuwe een supermarkt en meer
woningen.
Het aantal aan te leggen parkeerplaatsen moet voldoen aan de geldende parkeernorm. Daarmee
is gerekend. Er komen dan inderdaad niet veel plekken bij.
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-

Uitkijken op een parkeergarage is absoluut niet wenselijk voor bewoners hoe leuk je het ook
maakt. Een parkeergarage is ook niet nodig als je geen discount supermarkt in deze wijk plaatst
De voorziene garage wordt ondergronds gerealiseerd. In de gepresenteerde scenario’s wordt
boven de garage winkelruimte voorzien met een woonlaag erop. Dat betekent dat iemand aan
het begin van de Huizingalaan uitkijkt op de ingang van de garage, niet de garage zelf.
Tegenover de Huizingalaan is een laag gebouwdeel bedacht, om het aan te laten sluiten op de
bestaande eengezinswoningen.
De ondergrondse parkeergarage wordt mede mogelijk gemaakt door de financiële bijdrage van
de supermarkt. Binnen de huidige randvoorwaarden die de gemeente stelt, zoals het behoud en
toekomstbestendig maken van de winkelstrip, is een supermarkt onderdeel van de plannen.
Als er geen supermarkt in de plannen zou komen, blijft mogelijk het huidige parkeerterrein, en het
huidige uitzicht daarop, behouden.

-

Nu gaan mensen op de fiets of lopend naar de winkels. Dat willen we graag zo houden.
Dat begrijpen wij. Dit sluit aan bij de visie van de gemeente met betrekking tot de tien-minuten
stad, beschreven in de Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU) 2040. Utrecht kiest voor een stad
waarin belangrijke functies voor dagelijks gebruik dichtbij de woon- en werkomgeving te vinden
zijn: de tien-minuten stad. Door woningen, werklocaties en voorzieningen (winkels, sport, etc) en
groen dicht bij elkaar te realiseren, kunnen inwoners er gemakkelijk en snel gebruik van maken.
Zo wordt het aantal vervoerbewegingen zoveel mogelijk beperkt. Bijvoorbeeld met strenge
parkeernomen wordt geprobeerd autogebruik te ontmoedigen.

-

Waar gaat de leveranciers en pakjesbezorger voor bewoners parkeren?
Het zorgen voor een plek voor kort parkeren is onderdeel van een volgende stap: het uitwerken
van de plannen in een concreet schetsontwerp. De verbeelding van de scenario’s die u tijdens de
buurtbijeenkomst hebt gezien zijn een aanzet tot een ontwerp, dit geeft een eerste indruk van hoe
het eruit kan komen te zien. Een gedetailleerde uitwerking komt in het schetsontwerp.

-

Het parkeergebied is eigendom gemeente. Klopt het dat de grond onderhands wordt gekocht?
Op 26 november 2021 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen waaruit, kort gezegd, blijkt dat
het overheden niet vrijstaat om zomaar één op één onroerend goed te verkopen. De Hoge Raad
geeft geen antwoord op de vraag hoe overheden met lopende onderhandelingen moeten
omgaan. Dat is dus aan gemeenten zelf om te beslissen. Momenteel bestudeert de gemeente de
uitspraak en de mogelijke gevolgen voor de gedachte grondtransactie in dit project.

-

Wat blijft er over van het parkeerterrein?
De plek van het huidige parkeerterrein wordt in de huidige plannen onderdeel van de bebouwing.
Langs het gebouw wordt meer ruimte uitgetrokken voor het verbinden van de publieke ruimte. Er
komt een ruime stoep van de Jan van Galenstraat, via de Huizingalaan, naar de speeltuin in het
groen toe.

-

Voor wie zijn de parkeerplaatsen in de garage bedoeld, winkels en bewoners?
De parkeerplaatsen zijn bedoeld voor bewoners en bezoekers van de winkels en de woningen.

-

Bij het aanleggen van de fietsstraat in de Huizingalaan zijn parkeerplaatsen langs de
Huizingalaan komen te vervallen. Destijds is door de gemeente aangegeven dat deze
weggehaalde parkeerplaatsen konden worden gecompenseerd door de overmaat aan
parkeerplaatsen op het bestaande parkeerterrein. Daarmee behoren de plekken op het
parkeerterrein ook aan de omringende woningen toe?
Bij de aanleg van de fietsstraat zijn indertijd parkeerplaatsen verdwenen aan de overzijde van het
spoor. Deze konden inderdaad gecompenseerd worden op het bestaande parkeerterrein. Met
‘het bestaande parkeerterrein’ is het parkeerterrein bij Nimeto aan de Smijerslaan bedoeld.
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-

Hoeveel parkeerplekken zijn er precies voor de bezoekers van de discounter?
Alle parkeerplekken kunnen gebruikt worden door bezoekers van de supermarkt, de andere
winkels of de woningen. In de gepresenteerde scenario’s komen er in totaal maximaal 65 plekken
in de garage.

-

Een parkeerplaats voor de klanten van de supermarkt kan aan de Kardinaal de Jongweg. Daar is
ruimte genoeg, dat groene perkje met de bomen kan best weg.
Er zijn verschillende locaties voor het plaatsen van de inrit van een garage onderzocht.
Waaronder locaties aan de Kardinaal de Jongweg. Hieruit blijkt dat een ontsluiting op de
Kardinaal de Jongweg verkeerstechnisch niet veilig in te passen is, omdat deze te dicht op het
kruispunt zou komen te liggen. Dit veroorzaakt een onveilige verkeerssituatie en kan de
doorstroming op de Kardinaal de Jongweg beïnvloeden. Daarnaast maakt de groenstructuur aan
de Kardinaal de Jongweg onderdeel uit van de hoofdgroenstructuur, uitgangspunt is dat deze niet
doorbroken mag worden.
In de Ruimtelijke Strategie Utrecht is de Kardinaal de Jongweg aangegeven als een ‘te versterken
groene verbinding’ (p. 81). In de ‘Actualisatie groenstructuurplan 2017-2030’ is een
afwegingskader opgenomen voor behoud en ontwikkeling van groen. Op stedelijk niveau heeft
een goede stedelijke groenstructuur een gelijk belang naast de andere stedelijke belangen.
Bestaande elementen van de stedelijke groenstructuur en de hoofdbomenstructuur worden
beschermd. Ontbrekende delen van de groenstructuur worden ingevuld. Behouden en
ontwikkelen van de stedelijke groenstructuur is op plaatsen met duidelijke tekorten aan wijk- en
buurtgroen van een groter belang dan elders. Vermengen van het stedelijk groen met andere
stedelijke functies is in principe mogelijk. Voorwaarde hiervoor is dat het groene karakter, de
kwaliteiten en het gebruik van het groen worden behouden of verbeterd.
Als er toch gekozen wordt voor een eventuele aantasting van bestaand stedelijk groen, moet
elders in de groenstructuur worden gecompenseerd. De compensatie moet bij voorkeur in het
gebied of de wijk zelf plaatsvinden. Als dat niet kan elders in de stad en als dat ook niet kan, komt
financiële compensatie in beeld. In een zo vroeg mogelijk stadium is een analyse nodig die
duidelijkheid geeft over de kwaliteiten van het betreffend onderdeel van de hoofdgroenstructuur
(natuur, recreatie, landschap, cultuurhistorie, gezonde verstedelijking en klimaatadaptatie). De
bewoners worden bij de compensatie betrokken.
Bij het maken van binnenstedelijke plannen is er soms vaak sprake van een stapeling van
voorwaarden en wensen. We willen verdichting, meer woningen, een vitaal winkelgebied,
verbeterde openbare ruimte met groen en dat alles binnen de randvoorwaarden mbt veiligheid. Bij
de vaststelling van een Stedenbouwkundig Programma van Eisen en daarna het nieuwe
bestemmingsplannen wordt beschreven hoe uitvoering wordt gegeven aan alle verschillende
nota's die op dit plan van toepassing zijn, groen is daar een onderdeel van. De ruimtelijke
onderbouwing kan bijvoorbeeld een beschrijving bevatten van de manier waarop vermindering
van groen gecompenseerd wordt.
In dit geval zal een afweging mede afhangen van alternatieve locaties die binnen de
randvoorwaarden mogelijk zijn. Op basis van de voorlopige conclusies uit het verkeersonderzoek
blijkt dat een inrit op de Kardinaal de Jongweg niet enkel vanwege groen, maar ook vanwege
verkeersveiligheid niet ingepast kan worden. Daarentegen lijkt de locatie aan de Huizingalaan wel
veilig ingepast kan worden. Het is aan de gemeenteraad om af te wegen welke locatie de
voorkeur heeft.

-

Voor de kleine boodschappen zetten mensen even kort hun auto op het knipperlicht, dat moet je
ook meenemen in de onderzoeken en het ontwerp.
De gemeente voert een ontmoedigingsbeleid ten aanzien van het autogebruik. De aanleg van
extra parkeerplekken om kort parkeren aan de straat te faciliteren staat hier haaks op.

-

Waar komt het dokking station? Waar komt het laden en lossen? Hoe draait de vrachtwagen
eruit?
De toegang tot de parkeergarage en de toegang tot het laden en lossen van de supermarkt zijn in
de gepresenteerde scenario’s langs de Huizingalaan bedacht. Dit is gebaseerd op de eerste (nog
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niet definitieve) resultaten van het verkeersonderzoek, De ingang komt ongeveer daar waar nu
ook de toegang tot het huidige parkeerterrein en de Van Ginnekenlaan is. Het uitgangspunt is dat
het laden en lossen van de supermarkt inpandig gebeurt, om zoveel mogelijk geluidsoverlast te
voorkomen.
De exacte positie van de toegang tot de parkeergarage en van het laden en lossen zal bij de
verdere uitwerking van het plan worden bepaald. Dan zal ook een verkeerskundige de
draaicirkels bepalen aan de hand van de specifieke vrachtwagens die door de supermarkt worden
gebruikt.

Bestaande situatie en mogelijke nieuwe situatie: parkeren + laden en lossen. De twee witte pijlen
aan de Huizingalaan zijn de huidige toegangen tot het huidige parkeerterrein. De contour van het
nieuwe gebouw is met een rode stippellijn weergegeven. Het donkere vlak laat de afmeting van
de ondergrondse garage zien. De rode pijl laat de toegang van de garage zien. Rechts van de
garage is ruimte voor een groene zone langs het gebouw. (zie hieronder)
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Impressie: toegang parkeergarage + laden en lossen langs de Huizingalaan kijkend richting de
Jan van Galenstraat. Rechts is de groene zone langs het gebouw te zien.

-

In het verkeersonderzoek wordt gesteld dat dit veilig kan als er live, continu een medewerker van
de supermarkt erbij staat als vrachtwagens proberen in te parkeren. Kunt u uitleggen hoe het
laden en lossen veilig kan als een winkelmedewerker altijd moet toekijken bij het inrijden en
uitrijden?
Bij het beantwoorden van deze vraag maken we onderscheid tussen laden en lossen en het inen uitrijden van vrachtwagens. Het laden en lossen is inpandig bedacht, om de overlast voor de
buurt zoveel mogelijk te beperken. Een supermarkt heeft zelf protocollen voor het veilig
afhandelen van het laden en lossen.
Het verkeersonderzoek stelt dat er bij het in- en uitrijden van vrachtwagens een medewerker
toeziet dat dit veilig gebeurt. Dit gaat twee kanten op, deze medewerker attendeert weggebruikers
op de vrachtwagen en is extra ogen voor de vrachtwagenchauffeur op straat. Meekijken door een
medewerker van een winkel bij het in- en uitrijden van de bevoorrading is een gebruikelijke
methode om de verkeersveiligheid te bevorderen. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan bij de Albert
Heijn in het winkelcentrum in de Händelstraat in de wijk Oog in Al. Daarnaast kan er bijvoorbeeld
ook worden gedacht aan bebording en/of signalering.

-

Mensen die naar een discounter gaan die nemen niet de fiets.
De manier waarop mensen een supermarkt bezoeken zal mede-afhankelijk zijn van de locatie
waar de supermarkt gelegen is. Wanneer er ruime parkeergelegenheid is, komen mensen sneller
met de auto. De gemeente voert een ontmoedigingsbeleid ten aanzien van het autogebruik, Door
hier minder parkeergelegenheid te realiseren, worden lopen, fietsen en OV-gebruik gestimuleerd.
Discounters werken, net als andere supermarktketens, met verschillende concepten afhankelijk
van de locatie en omvang van een vestiging. Een goed voorbeeld is de recent geopende Aldi aan
de Lange Viestraat, deze is eigenlijk niet met de auto te bereiken.
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Ontwerp gebouw
Blauw architecten hebben de afgelopen periode gewerkt aan een eerste aanzet tot een ontwerp. Dat
is nog geen concreet schetsontwerp, maar eerder een idee van hoe een programma ingepast kan
worden, aansluitend op de huidige bebouwing in de buurt.
Het programma ligt op dit moment nog niet vast. Het programma beschrijft onder andere afspraken
met de gemeente over hoe de begane grond eruit zal zien en hoeveel woningen gerealiseerd worden.
Dit wordt in de volgende fase vastgelegd in het Stedenbouwkundig Programma van Eisen. Aan de
hand van dit Stedenbouwkundig Programma van Eisen zal het ontwerp verder worden uitgewerkt.
Met deze aanzet tot een ontwerp wil de architect de buurt een eerste indruk geven van hoe de
nieuwbouw op deze plek zou kunnen worden.
-

Is de huidige openbare ruimte van gemeente?
De openbare ruimte rondom de bestaande bebouwing is van de gemeente.

-

Hoe hoog worden de gebouwdelen?
Het definitieve programma (aantal woningen, grootte van de woningen, overige functies zoals
supermarkt en dagwinkels) ligt nog niet vast. Dit wordt vastgesteld in de volgende fase in het
Stedenbouwkundig Programma van Eisen. De hoogte van de gebouwdelen en het aantal
bouwlagen hangen af van dit definitieve programma. In de gepresenteerde scenario’s bestaat het
gebouw uit voorzieningen op de begane grond, met daarboven aan de Jan van Galenstraat drie
woonlagen en aan de Kardinaal de Jongweg vier woonlagen. Dat is op beide blokken één
woonlaag meer dan de huidige woonblokken.

-

Graag aandacht voor zonlicht in de lagere woondelen van Nieuw-Bleyenburg. Bijvoorbeeld door
op de hoek van de Kardinaal de Jongweg hoger te bouwen (4 of 5 woonlagen boven de winkels)
en de woonlagen in de richting van de Huizingalaan af te laten lopen.
Bij de uitwerking van het ontwerp zal rekening worden gehouden met de bezonning van de
omringende bestaande bebouwing en de bezonning van de nieuwe woningen. Om een optimale
bezonning te krijgen ligt het voor de hand om de nieuwbouw aan de noordzijde hoger uit te
voeren, dat is langs de Kardinaal de Jongweg. Dan heeft de omringende bestaande bebouwing
en de nieuwbouw zelf het minste hinder van schaduw.
Ook vanuit stedenbouwkundig oogpunt past het goed om langs de Kardinaal de Jongweg de
nieuwbouw hoger uit te voeren, omdat de bestaande bebouwing hier ook hoger is. Daarnaast
zorgt deze hogere bebouwing ervoor dat er minder geluid vanaf de Kardinaal de Jongweg de
erachter gelegen buurt binnenkomt. De bestaande bebouwing wordt verderop in de Jan van
Galenstraat en richting de Huizingalaan kleiner van schaal (van appartementengebouwen naar
eengezinswoningen). De nieuwbouw zal zorgvuldig worden ingepast in de omgeving, met
aandacht voor deze verschillende schalen.
In de gepresenteerde scenario’s krijgt het nieuwe gebouw één woonlaag meer dan het huidige
gebouw. De hoogte van de gebouwdelen en het aantal bouwlagen hangen af van het definitieve
programma. Dit wordt vastgesteld in de volgende fase in het Stedenbouwkundig Programma van
Eisen.
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Een weergave van de verschillende schalen van bestaande bebouwing in de omgeving. Van
hoge bebouwing (Nieuw-Bleyenburg) naar middelhoge flats aan de Jan van Galenstraat en Van
Ginnekenlaan, naar eengezinswoonblokken verderop aan de Huizingalaan.

Impressie: met de mogelijke nieuwbouw aansluiten op de verschillende schalen in de omgeving
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-

Waarom kunnen er minder woningen in scenario 2?
In het gepresenteerde scenario 1 wordt een deel van de begane grond gebruikt voor woningen. In
scenario 2 wordt op de begane grond een gezondheidscentrum toegevoegd. Hierdoor is er iets
minder ruimte voor woningen, als de hoogte van het gebouw gelijk blijft.
Het verschil tussen de twee scenario’s is in de volgende afbeeldingen te zien. De genoemde
woningaantallen en oppervlaktes van de supermarkt, dagwinkels en het gezondheidscentrum zijn
indicatief. Het definitieve programma wordt in de volgende fase, in een Stedenbouwkundig
Programma van Eisen vastgesteld.

Scenario 1 schematisch weergegeven. Boven is een doorsnede van het gebouw te zien, eronder
een plattegrond van de begane grond met supermarkt en dagwinkels.
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Scenario 2 schematisch weergegeven. Boven is een doorsnede van het gebouw te zien, eronder
een plattegrond van de begane grond met supermarkt, dagwinkels en een gezondheidscentrum.
-

Komen er ook huurwoningen terug met drie slaapkamers?
Er zijn nog geen echte schetsen voor het project, omdat het programma nog niet definitief is. Het
programma beschrijft onder andere afspraken met de gemeente over hoe de begane grond eruit
zal zien en hoeveel woningen gerealiseerd worden en welke omvang die woningen hebben. Dit
wordt vastgelegd in het Stedenbouwkundig programma van Eisen. In de scenario's die we enkele
weken geleden hebben gepresenteerd voorzien we voorlopig sociale huurwoningen met een
slaapkamer en huurwoningen in het middensegment met twee of drie slaapkamers. We hebben
gezocht naar een goede balans tussen de omvang van het totale gebouw en de hoeveelheid
woningen uit het richtinggevend programma.

-

Wordt de gehele parkeerplaats volgebouwd?
Het bestaande parkeerterrein wordt grotendeels bebouwd. Het parkeren wordt ondergronds
gebracht, ongeveer op de plek van het huidige parkeerterrein. Door het parkeren ondergronds te
brengen ontstaat de mogelijkheid de grond dubbel te gebruiken, en staan de auto’s niet meer in
het zicht. Op maaiveld niveau – bovenop de parkeergarage – ontstaat ruimte voor de supermarkt,
dagwinkels en eventueel een gezondheidscentrum. Op het dak hiervan komen woningen en een
daktuin voor de toekomstige bewoners.
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Weergave bestaande situatie met parkeerterrein

Weergave mogelijke nieuwe situatie, nog in concept. Hier is te zien dat de wegen rondom het
huidige gebouw (Van Ginnekenlaan) in de nieuwe situatie niet meer nodig zijn. De wegen rondom
de huidige speeltuin kunnen er in de nieuwe situatie bij getrokken en vergroend worden.

-

Het ontwerp heeft een duidelijke achterkant naar de buurt, het is niet alzijdig. De buurt kijkt uit op
een gigantische parkeergarage.
Bij de bestaande bebouwing is sprake van een achterkant, doordat hier de bevoorrading van de
winkels zit en door de aanwezigheid van het grote parkeerterrein. Zoals bij de vorige vraag is
aangegeven komt de nieuwe parkeergarage onder de grond te liggen. De parkeergarage zelf zal
dus niet zichtbaar zijn. Wel moet de parkeergarage vanaf maaiveld bereikbaar worden gemaakt.
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Deze toegang zal bereikbaar en zichtbaar zijn vanaf de straat. Aan de Huizingalaan zijn ook de
winkel op de hoek van de Jan van Galenstraat te zien. Erboven ligt een laag met woningen. Aan
de kant van de huidige Van Ginnekenlaan zullen buitenruimtes en/of individuele woningentrees
komen. Het gebouw opent zich aan deze zijde naar de buurt. Langs het gebouw, aan de kant van
de speeltuin ontstaat openbare ruimte. De wegen rondom de huidige speeltuin zijn in de nieuwe
situatie niet meer nodig. Deze ruimte wordt bij het speelterrein getrokken en vergroend.

Impressie: toegang parkeergarage langs de Huizingalaan kijkend richting de Jan van Galenstraat.

Impressie: de hoek Jan van Galenstraat - Huizingalaan, met toegang tot de parkeergarage.
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-

Waarom komt er geen plein voor de buurt? Het wordt helemaal volgebouwd.
Om ruimte voor zowel dagwinkels als een supermarkt te maken moet het huidige parkeerterrein
in het ontwerp worden meegenomen. De openbare ruimte rondom het gebouw wordt ruimer van
opzet (bredere stoepen). Ook komt er bij de bestaande speeltuin ruimte vrij doordat de Van
Ginnekenlaan komt te vervallen. De openbare ruimte zal opnieuw worden ingericht. Hiervoor
wordt in een latere fase een ontwerp gemaakt. Dit zal gebeuren in overleg met de buurt, zodat dit
een prettige ontmoetingsplek wordt voor zowel de mensen uit de buurt als de nieuwe bewoners.
Zie ook de vragen en antwoorden onder het kopje Ontwerp openbare ruimte.

-

Hoe wil je buurtgericht aan de wijk realiseren (hoe ziet dit eruit) als de winkels zoals nu doorlopen
tot de achterkant en daar hun nooduitgangen en opslag hebben?
Bij de bestaande bebouwing is sprake van een achterkant, doordat hier de bevoorrading van de
winkels zit, en ook door de aanwezigheid van het grote parkeerterrein. Dit ziet er niet mooi uit en
zorgt ook voor een minder veilig gevoel op straat. Als belangrijk stedenbouwkundig uitgangspunt
hebben wij van de gemeente meegekregen dat de nieuwbouw een alzijdig karakter moet krijgen.
Dat wil zeggen dat alle zijdes van het gebouw even belangrijk zijn, en er geen achterkant is.
Dit bereiken wij onder andere door aan verschillende zijdes van het gebouw entrees te maken,
voor dagwinkels, supermarkt, eventueel gezondheidscentrum en/of woningen. In het
vervolgtraject zal er veel aandacht worden besteed aan het ontwerp van de begane grond.

Foto bestaande situatie: achterkant met bevoorrading en parkeerterrein
-

Waar komen de afvalbakken? Ze worden veel gebruikt en zijn nu al snel vol. Dit heeft ook
verkeerskundige impact.
De openbare ruimte rondom de nieuwbouw zal opnieuw worden ingericht. Het zorgen voor een
plek voor afvalbakken is onderdeel van een volgende stap: het uitwerken van de plannen in een
concreet schetsontwerp. De verbeelding van de scenario’s die u tijdens de buurtbijeenkomst hebt
gezien zijn een aanzet tot een ontwerp, dit geeft een eerste indruk van hoe het eruit kan komen te
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zien. Een gedetailleerde uitwerking komt in het schetsontwerp. In het ontwerp zullen ook de
afvalscheidingsplekken worden meegenomen.
-

Ik snap het terugleggen van de wand aan de JvG straat niet. Dit geeft volgens mij meer overlast
dan dat het iets oplost. Daardoor komt het hele gebouw nog meer de Huizingalaan in.
Het terugleggen van de wand aan de Jan van Galenstraat betekent dat er aan die kant van het
gebouw een bredere stoep ontstaat. Hierdoor kan bijvoorbeeld de bestaande bomenrij tot aan de
hoek van het pand worden aangevuld. Aan de kant van de Huizingalaan komt het gebouw niet
verder dan de huidige bebouwing.
Zie ook de vragen en antwoorden onder het kopje Ontwerp openbare ruimte.

Mogelijke nieuwe situatie: de stoep langs de Jan van Galenstraat wordt verbreed en de
bestaande bomenrij aangevuld

-

Het is me onduidelijk waar de ingang van de supermarkt is
De entrees van de supermarkt en dagwinkels zullen grotendeels aan de Jan van Galenstraat
liggen. Eventueel kunnen ze nabij de hoek aan de Kardinaal de Jongweg of nabij de hoek aan de
Huizingalaan liggen.
De onderstaande afbeelding geeft een indicatie van waar de entrees van de supermarkt en
dagwinkels zouden kunnen komen. De supermarkt is in paars weergegeven, de entree met een
paarse pijl. De ruimte voor dagwinkels is in blauw weergegeven, de entrees met blauwe pijlen. De
definitieve posities van de entrees zullen in een volgende fase worden bepaald, als ook het
programma definitief is. Bij de inrichting van de openbare ruimte zal hiermee ook rekening worden
gehouden, zodat er bijvoorbeeld voldoende voorzieningen komen voor het parkeren van fietsen in
de nabijheid van de ingang van de supermarkt.
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Mogelijke nieuwe situatie: indicatie entrees van supermarkt (paarse pijl) en dagwinkels (blauwe
pijlen)

Impressie: entrees van supermarkt en dagwinkels langs de Jan van Galenstraat, met een bredere
stoep vooraan (hoek Jan van Galenstraat – Huizingalaan).
-

Hoe groot is de ingetekende super?
Het programma ligt op dit moment nog niet vast, en daarmee ook het precieze oppervlak van de
supermarkt niet. Het programma beschrijft onder andere afspraken met de gemeente over hoe de
begane grond eruit zal zien en hoeveel woningen gerealiseerd worden. Dit wordt in de volgende
fase vastgelegd in het Stedenbouwkundig Programma van Eisen.
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Tijdens de buurtbijeenkomsten van december zijn er twee mogelijke scenario’s getoond: scenario
1 met een supermarkt, dagwinkels en woningen op de begane grond, en scenario 2 met een
supermarkt, dagwinkels en een gezondheidscentrum op de begane grond.
De oppervlaktes van de supermarkt zijn indicatief en in de onderstaande afbeeldingen
aangegeven in m2 WVO. WVO staat voor het winkelvloeroppervlak, dit is de het winkelgedeelte
dat je als klant van een supermarkt ziet, dit is hoe je de omvang van een supermarkt zelf kent en
ervaart. In scenario 1 is de supermarkt circa 1100 m2 WVO en in scenario 2 is de supermarkt
circa 900 m2 WVO. De laatste is ter vergelijking ongeveer even groot als de Albert Heijn op het
Willem van Noortplein, de eerste is wat ruimer.

Scenario 1 schematisch weergegeven. Boven is een doorsnede van het gebouw te zien, eronder
een plattegrond van de begane grond met supermarkt (in roze) en dagwinkels.
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Scenario 2 schematisch weergegeven. Boven is een doorsnede van het gebouw te zien, eronder
een plattegrond van de begane grond met supermarkt (in roze), dagwinkels en een
gezondheidscentrum.

-

De entree van de woningen via Kardinaal de Jongweg: op deze manier zijn de nieuwe
appartementen qua sociaal contact op straat geheel afgesloten van de rest van de buurt.
Als belangrijk stedenbouwkundig uitgangspunt hebben wij van de gemeente meegekregen dat de
nieuwbouw een alzijdig karakter moet krijgen. Dat wil zeggen dat alle zijdes van het gebouw even
belangrijk zijn, en er geen achterkant is.
Dit bereiken wij onder andere door aan verschillende zijdes van het gebouw entrees te maken. Zo
zullen de entrees van de supermarkt en dagwinkels voornamelijk langs de Jan van Galenstraat
komen. De gemeenschappelijke entrees van de woningen zullen aan de zijde van de Kardinaal
de Jongweg komen, de noordzijde. Aan de zonnige, geluidluwe zuidzijde van het woongebouw
(kant Huizingalaan – Van Ginnekenlaan) zullen buitenruimtes en/of individuele woningentrees
komen. Het gebouw opent zich aan deze zijde naar de buurt en naar de zon.
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Mogelijke nieuwe situatie: indicatie gemeenschappelijke woningentrees (gele pijlen)

Impressie: gemeenschappelijke woningentrees langs de Kardinaal de Jongweg
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Impressie: buitenruimtes en individuele woningentrees aan de zuidkant (de huidige Van
Ginnekenlaan)
-

Wat wordt er voor de verbetering van de leefbaarheid aan de Huizingalaan gedaan?
We gaan bij deze vraag uit dat er bedoeld wordt, hoe de herontwikkeling (het ontwerp) kan
bijdragen aan de leefbaarheid van de Huizingalaan. Wij denken dat een nieuw gebouw met een
ontwerp zoals gepresenteerd de leefbaarheid van de Huizingalaan kan verbeteren. De stoepen
rondom het gebouw worden verbreed, er komt in de openbare ruimte meer groen en de
mogelijkheid om te ontmoeten neemt toe. Het nieuwe gebouw neemt in omvang toe, maar
daarmee verdwijnen alle geparkeerde auto’s uit de openbare ruimte en verdwijnt de huidige
‘achterkant’ van de blokken. Het nieuwe gebouw krijgt met de groene buitenruimtes en
woonentrees aan de zuidkant een meer open karakter naar de buurt toe.

Ontwerp openbare ruimte
Blauw architecten hebben de afgelopen periode gewerkt aan een eerste aanzet tot een ontwerp. Dat
is nog geen concreet schetsontwerp, maar eerder een idee van hoe een programma ingepast kan
worden, aansluitend op de huidige bebouwing in de buurt.
Het programma ligt op dit moment nog niet vast. Het programma beschrijft onder andere afspraken
met de gemeente over hoe de begane grond eruit zal zien en hoeveel woningen gerealiseerd worden.
Dit wordt in de volgende fase vastgelegd in het Stedenbouwkundig Programma van Eisen. Aan de
hand van dit Stedenbouwkundig Programma van Eisen zal het ontwerp verder worden uitgewerkt.
De openbare ruimte rondom de nieuwbouw zal opnieuw worden ingericht. Dit is afhankelijk van het
definitieve programma voor de nieuwbouw. Daarom wordt hiervoor in een latere fase een ontwerp
gemaakt. Met het gepresenteerde aanzet tot een ontwerp wil de architect de buurt een eerste indruk
geven van hoe dit zou kunnen worden.
-

Met dit plan wordt het groen in de buurt wel uitgekleed. De indruk tot nu toe is dat er veel minder
groen terugkomt en het nieuwe zit op het dak. Wat voor concrete mogelijkheden ziet u bij
verbeteren van het groen?
Het parkeerterrein verdwijnt straks, maar de openbare ruimte en het groen rondom het gebouw
worden juist ruimer van opzet. De openbare ruimte zal straks opnieuw worden ingericht. Hiervoor
wordt in een latere fase een ontwerp gemaakt. Dit zal gebeuren in overleg met de buurt, zodat dit
een prettige ontmoetingsplek wordt voor zowel de mensen uit de buurt als de nieuwe bewoners.
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In de gepresenteerde scenario’s wordt de stoep langs de Jan van Galenstraat verbreed (1). De
bestaande bomenrij zal worden aangevuld. Ook de stoep langs de Huizingalaan wordt verbreed.
Langs de Kardinaal de Jongweg is al veel groen aanwezig, met mooie grote bomen (2). Om dit
groen te versterken en meer bij de bestaande buurt en de nieuwe woningen te betrekken, worden
hier de gemeenschappelijk woningentrees gemaakt.
Daarnaast komt er bij de huidige speeltuin veel ruimte vrij, doordat de Van Ginnekenlaan komt te
vervallen. Deze ruimte met speeltuin willen wij inrichten als een groene plek voor de buurt, waar
mensen elkaar kunnen ontmoeten en kinderen kunnen spelen (3). Mogelijk kan hier een moestuin
voor de buurt komen. Graag betrekken wij de buurt bij het uitwerken van de inrichting van deze
plek. Tenslotte wordt het dak van de supermarkt en dagwinkels ingericht als collectieve daktuin
voor de nieuwe bewoners (4). Hier wordt verder op ingegaan bij de volgende vraag.

Mogelijke nieuwe situatie: openbare ruimte en groen. Mogelijke nieuwe bomen zijn indicatief
aangegeven met rode stippellijnen.
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Mogelijke nieuwe situatie: de stoep langs de Jan van Galenstraat wordt verbreed en de
bestaande bomenrij aangevuld (1)

Impressie: de stoep langs de hoek Kardinaal de Jongweg (links) en de Jan van Galenstraat
(rechts) (1)
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Referentiebeelden bij de stoep langs de Jan van Galenstraat (1)

Impressie: groen en woningentrees langs de Kardinaal de Jongweg (2)
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Referentiebeelden bij groen langs de Kardinaal de Jongweg (2)

Mogelijke nieuwe situatie: een plek voor de buurt (3)
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Impressie: een plek voor de buurt (3)

Referentiebeelden bij een plek voor de buurt (3)
-

Jammer dat de rest van de buurt niks heeft aan groen op het dak. Is het groen op het dak ook
toegankelijk voor omwonenden?
Het groen op het dak van de winkelruimtes is bedoeld als collectief groen voor de bewoners van
de nieuwbouw. Dit groen is een soort gezamenlijke tuin voor appartementen met balkons. Het is
niet toegankelijk voor andere omwonenden.
Hoewel het groen op het dak niet toegankelijk zal worden voor omwonenden, zal het wel een
positieve bijdrage leveren aan het klimaatbestendig maken van de buurt. Groene daken zorgen
voor waterretentie (minder wateroverlast), luchtzuivering, een lagere omgevingstemperatuur en
meer biodiversiteit in de stad.
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Mogelijke nieuwe situatie: groen dak, een collectieve plek (gezamenlijke tuin) voor de bewoners
van het gebouw

Impressie: groen dak, een collectieve plek (gezamenlijke tuin) voor de bewoners
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Impressie: groen dak, een collectieve plek (gezamenlijke tuin) voor de bewoners

Referentiebeelden bij groen dak, een collectieve plek (gezamenlijke tuin) voor de bewoners

-

U noemt oude bomen, kunt u daar voorbeelden geven? De lindebomen aan de Kardinaal de
Jongweg zijn springlevend.
Met “oude bomen” hebben wij waarschijnlijk de bestaande bomen bedoeld. In ieder geval hebben
wij met het gebruik van het woord “oud” niet bedoeld dat deze bomen niet goed meer zijn. Wij
hebben juist bedoeld dat dit grote, waardevolle bomen zijn.
Uitgangspunt is om de bestaande bomen langs de Kardinaal de Jongweg te behouden en het
groen hier te versterken.
Zie ook het antwoord op de eerste vraag onder het kopje Ontwerp openbare ruimte.
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-

Zijn er nieuwe bomen bedacht in het ontwerp? Waar blijven de oude bomen?
De openbare ruimte rondom het gebouw zal straks opnieuw worden ingericht. Hiervoor wordt in
een latere fase een ontwerp gemaakt. Hierbij zal een inventarisatie van de bestaande bomen
worden gemaakt en worden onderzocht welke bomen behouden kunnen blijven. Ook zullen er
nieuwe bomen worden aangeplant. In de gepresenteerde scenario’s zijn nieuwe bomen indicatief
aangegeven.
Zie hiervoor de afbeeldingen bij het antwoord op de eerste vraag van het kopje Ontwerp
openbare ruimte. In de afbeeldingen zijn mogelijke nieuwe bomen indicatief aangegeven met de
rode stippellijnen. Het gaat nu nog om een suggestie, bij het ontwerp voor de inrichting van de
openbare ruimte wordt dit verder uitgewerkt.

-

Ik hoop dat de gemeente een iets ruimhartiger groenonderhoudsregime gaat toepassen en niet
verwacht dat de bewoners alles gaan onderhouden.
Het groen in de openbare ruimte zal worden onderhouden door de gemeente.

-

Waar is de speeltuin? Is de speeltuin nu een park geworden?
De speeltuin komt terug op ongeveer dezelfde plek als de huidige speeltuin. Er komt hier veel
ruimte vrij, doordat de Van Ginnekenlaan komt te vervallen. Deze ruimte willen wij inrichten als
een groene plek voor de buurt, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en kinderen kunnen
spelen.
Zie ook het antwoord en de afbeeldingen bij de eerste vraag onder het kopje Ontwerp openbare
ruimte.

-

Het idee van een groene speeltuin is erg leuk, alleen zag ik geen hek in de tekeningen. Is die ‘
plek voor de buurt’ veilig voor kinderen?
Deze plek wordt straks juist veiliger, doordat de Van Ginnekenlaan komt te vervallen en hiermee
dus ook een deel van het (auto)verkeer. Graag betrekken wij de buurt bij het uitwerken van de
inrichting van deze plek. Als er behoefte bestaat aan een meer afgeschermde speelplek (voor
jonge kinderen), dan kan hiermee rekening worden gehouden.

-

De kinderen kunnen niet meer door de buurt, tussen de auto’s op de parkeerplaats, verstoppertje
doen.
Dat klopt. De auto’s verdwijnen straks uit het zicht en worden ondergebracht in de ondergrondse
parkeergarage. Wij denken dat het weghalen van de auto’s uit het straatbeeld juist ook kan
bijdragen aan meer kwaliteit en veiligheid van de openbare ruimte, ook wat betreft
speelmogelijkheden voor kinderen. Nabij de huidige speeltuin komt straks veel ruimte vrij, doordat
de Van Ginnekenlaan komt te vervallen. Graag betrekken wij de buurt bij het uitwerken van de
inrichting van deze plek, zodat dit een groene plek voor de buurt wordt, en ook een veilige en
tegelijkertijd uitdagende plek voor kinderen om te spelen.

-

Wat zegt het nieuwe speelruimtebeleid over deze plek?
Het algemene beleid staat in de nota speelruimte 2009 'Geef jeugd de ruimte!'. De speelplek aan
de Van Ginnekenlaan wordt niet specifiek benoemd in het beleidsdocument. Het doel van deze
nota is een stedelijk toetsingskader te bieden met inhoudelijke doelstellingen voor speelruimte in
de wijken. De uiteindelijke vraag “Hoe zal de speelruimte er uit zien?” zal samen met direct
betrokkenen in de wijken (kinderen, jongeren en andere bewoners van de wijk, gemeentelijke en
niet gemeentelijke professionals ) worden beantwoord.

-

Maak van de huidige parkeerplaats een buurtplein. Met mooie bomen, ook de jaarlijkse
kerstboom, afvalscheidingsplekken, fietsenklemmen, een plek om elkaar als buurtbewoners te
ontmoeten.
Het transformeren van het parkeerterrein tot openbaar plein lijkt niet haalbaar. Er dient in het
ontwerp ruimte gemaakt te worden voor de gestelde parkeernorm. Een ondergrondse garage,
zoals gepresenteerd, is alleen te realiseren wanneer er een supermarkt in de plannen komt,
omdat zij hier financieel aan bijdragen. Om ruimte voor zowel dagwinkels als een supermarkt te
maken wordt het huidige parkeerterrein in het ontwerp meegenomen. Indien er geen supermarkt
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in de plannen komt, zal naar alle waarschijnlijkheid het parkeerterrein behouden moeten blijven
voor de gestelde parkeernorm. Daarmee is een plein helaas geen haalbare optie.
Wel wordt straks de openbare ruimte rondom het gebouw ruimer van opzet. Ook komt er bij de
bestaande speeltuin ruimte vrij doordat de Van Ginnekenlaan komt te vervallen. Deze ruimte
willen wij inrichten als een groene plek voor de buurt, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en
kinderen kunnen spelen.
De openbare ruimte zal opnieuw worden ingericht. Hiervoor wordt in een latere fase een ontwerp
gemaakt. Dit zal gebeuren in overleg met de buurt, zodat dit een prettige ontmoetingsplek wordt
voor zowel de mensen uit de buurt als de nieuwe bewoners.
Zie ook het antwoord en de afbeeldingen bij de eerste vraag onder het kopje Ontwerp openbare
ruimte.
-

Wat wordt er gedaan met de ezeltjes? We zien ze graag behouden.
De ezeltjes blijven behouden in de buurt. Voor de ezeltjes kan in een latere fase in overleg met de
buurt een mooie plek worden bepaald.

Participatie
-

Wat is de status van dit overleg, in hoe verre is dat al participatie zoals wordt gevraagd?
Tijdens de buurtbijeenkomsten van afgelopen december heeft de buurt vragen gesteld en
gereageerd op de gepresenteerde scenario’s. De buurt is geïnformeerd en geraadpleegd. Er is
onder andere gereageerd op de uitgangspunten en randvoorwaarden van het plan (o.a. de
omvang van de supermarkt). De input die gegeven is wordt meegenomen in het vervolg van de
besluit- en planvorming.
Het is input voor de wethouder om bestuurlijke richting te geven aan de plannen, het is input voor
de raad om een afweging te maken in haar besluitvorming en het is input voor de initiatiefnemer
en architect om suggesties waar mogelijk een plek te geven in het uiteindelijke ontwerp.

-

Welke eerdere contactmomenten met vragen en bezwaren zijn ook onderdeel van participatie en
worden deze meegenomen?
Eind 2020 is de architect namens de initiatiefnemer in gesprek gegaan met buurtbewoners over
het richtinggevend programma. Dit is gedaan in de vorm van 10 minuten-gesprekken en enkele
groepsgesprekken. Gedurende de loop van 2021 zijn er nog enkele persoonlijke gesprekken
gevoerd met buurtbewoners en is er via de projectwebsite en -mail schriftelijk contact geweest.
Deze reacties zijn meegenomen in een eerste aanzet tot een ontwerp dat in december
gepresenteerd is. Gezamenlijk met de reacties in deze notulen wordt dit meegenomen in het
vervolg van de planontwikkeling.
Naast deze contactmomenten met initiatiefnemer hebben buurtbewoners ook gespreken met
volksvertegenwoordigers over de plannen. De bijeenkomsten van het college en de raad, tijdens
werkbezoeken aan de buurt, de Raad in de Wijk en de commissievergadering noemen we geen
onderdeel van het participatieproces. Dit zal vast en zeker wel bijdragen aan de besluitvorming
over de plannen.

-

Het verslag van de 10 minuten-gesprekken staan pas zeer recent op website projectontwikkelaar,
waarom niet eerder gedeeld?
Het verslag van de 10 minuten-gesprekken is eind feb/begin maart gedeeld met alle gesproken
buurtbewoners en online geplaats op de projectwebsite www.nieuwbouwezelsdijk.nl.

-

Zijn 50 gesprekken van omwonenden [tijdens de 10 minuten-gesprekken] representatief voor
participatie?
De participatie is begonnen met de 10 minuten-gesprekken eind 2020. Het participatietraject loopt
zolang het planproces loopt ook door. We zoeken naar de beste manieren om zoveel mogelijk
reactie op de plannen op de halen. Bijvoorbeeld door het inrichten van een projectwebsite, een
nieuwsbrief, contact via de mail, input via de werkgroep van de buurtverenging en via de recente
buurtbijeenkomsten.
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-

Wij vonden de 10-minuten gesprekken niet waardevol, we vonden ons niet gehoord. Alle input is
alleen gebruikt om het plan makkelijker door te kunnen drukken.
In het eerste aanzet tot een ontwerp is geprobeerd te laten zien hoe we uw zorgen en ideeën zo
goed mogelijk een plek proberen te geven in de uitwerking van de plannen. Veel reactie op de
plannen, zowel tijdens de 10-minuten gesprekken als tijdens de recente buurtbijeenkomsten,
heeft voornamelijk betrekking op de uitgangspunten en randvoorwaarden voor de plannen, zoals
het wel of niet toevoegen van een supermarkt.

-

Noemen jullie dit participatie?
Het ophalen van reacties en raadplegen van de buurt noemen wij participatie. Hiernaast zien wij
de gesprekken die wij voeren met de werkgroep van de buurtvereniging Ezelsdijk en het
bestuurlijk voorleggen van de bezwaren van de buurt als onderdeel van de participatie.
Wat is participeren? Alleen luisteren of meepraten? Of meebeslissen?
Participatie bestaat in verschillende vormen. In de Utrechtse Participatieleidraad worden drie
niveaus gedefinieerd: raadplegen; advies vragen en co-creëren. Afhankelijk van het moment en
het voorliggende vraagstuk wordt tijdens het planproces het passende participatieniveau
gekozen. Op dit moment in de planvorming wordt u geraadpleegd. Bewoners en andere
belanghebbenden mogen meedenken en ideeën aandragen om te komen tot de
randvoorwaarden voor de realisatie van het bouwplan. Wanneer we naar concreter ontwerpen
gaan, bijvoorbeeld bij het inrichten van de openbare ruimte kunnen we ons co-creatie sessies
voorstellen.
Ten aanzien van de randvoorwaarden heeft de buurt meerdere malen en via diverse kanalen en
middelen aangeven dat zij geen (grote) supermarkt wil omdat deze afbreuk doet aan de
leefbaarheid en verkeersveiligheid in de buurt. Liever ziet de buurt een supermarkt van veel
kleinere omvang met een in/uitgang van de bevoorrading aan de zijde van de Kardinaal de
Jongweg. Hierover zal een bestuurlijke afweging worden gemaakt.

-

Wat gaat u doen met die inspraak?
We veronderstellen dat met deze vraag gedoeld wordt op de opgehaalde vragen en reacties
tijdens de buurtbijeenkomsten. Met deze notulen geven we een reactie op de opgehaalde input.
Het is input voor de wethouder om bestuurlijke richting te geven aan de plannen, het is input voor
de raad om een afweging te maken in haar besluitvorming en het is input voor de initiatiefnemer
en architect om suggesties waar mogelijk een plek te geven in het uiteindelijke ontwerp.

Klankbordgroep
-

Wat is het doel van de klankbordgroep?
We vragen de klankbordgroep mee te denken hoe we de buurt zo goed mogelijk informeren en
betrekken bij de voortgang van de planontwikkeling. Zij denken mee het juiste moment om
relevante informatie beschikbaar te maken, hoe we dat doen, via welke kanalen/middelen en voor
welke doelgroepen. De klankbordgroep denkt voornamelijk mee over het proces van het
betrekken van de buurt.

-

Mag de klankbordgroep alleen over het proces reflecteren en niet de inhoud beoordelen?
Wanneer we inhoudelijke stappen zetten in de planvorming, informeren en betrekken we daar
graag de hele buurt bij. Denk bijvoorbeeld aan het moment dat er een eerste schetsontwerp
beschikbaar is. We verwachten dat er meer buurtbewoners inhoudelijk zullen willen reageren.
Vanzelfsprekend is de klankbordgroep hier ook voor uitgenodigd.
We vragen de klankbordgroep voorafgaand aan zo’n moment mee te denken hoe we de buurt zo
goed mogelijk kunnen betrekken, op welk moment en in welke vorm, afhankelijk van de
processtap.

-
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-

Hoeveel mensen zijn er al aangemeld voor de klankbordgroep en hoeveel mensen kunnen daar
in?
Op dit moment hebben we tien aanmeldingen voor de klankbordgroep. Idealiter zou de
klankbordgroep bestaan uit een groep buurtbewoners die verschillende belangen uit de buurt
kunnen verwoorden. Bijvoorbeeld uit alle delen van de buurt rondom het plangebied. Zoals
aangegeven hopen we dat een vertegenwoordiging van de werkgroep van de buurtvereniging
hier ook plaats in wil nemen. Dat is onderwerp van ons gezamenlijke gesprek.

-

Blijft het overleg met de bewonerscommissie op inhoud en de goede manier waarop zij de
bewoners informeren en hun geluid versterken?
Met de werkgroep van de buurtvereniging zijn we in gesprek over de oprichting van de
klankbordgroep, hun zitting daarin en de relatie tot onze bestaande overlegstructuur. We zoeken
samen naar een oplossing die voor ons allemaal goed voelt.

-

De klankboordgroep kan niet de participatie op buurtniveau vervangen. De huidige
buurtcommissie wordt door de buurt breed ondersteund. Wat is dan het idee achter een (tweede)
klankboordgroep?
Wij onderschrijven de stelling dat de klankbordgroep het participatieproces op buurtniveau niet
kan vervangen. Het is een groep omwonenden die meedenkt hoe de communicatie en participatie
zo goed mogelijk ingericht kan worden.
De buurtvereniging Ezelsdijk richt zich (met name) op de Ezelsdijkbuurt. Het projectgebied grenst
aan meerdere buurten. Idealiter zou de klankbordgroep bestaan uit een groep buurtbewoners die
verschillende belangen uit de omliggende buurten kunnen verwoorden. Bijvoorbeeld uit alle delen
van de buurt rondom het plangebied. Zoals aangegeven hopen we dat een vertegenwoordiging
van de werkgroep van de buurtvereniging hier ook plaats in wil nemen.

Bouwwerkzaamheden
-

Hoe lang duurt het om zo’n complex te bouwen?
De verwachting is dat de bouw van het nieuwe complex ongeveer 18 tot 24 maanden (1,5 tot 2
jaar) in beslag zal nemen. Dit is exclusief de sloop van de huidige panden, wat ongeveer 3
maanden duurt.

-

Hoe diep gaat de garage worden? Dan moet er ook grondwater worden weggepompt, heeft dat
ook effect?
De garage zal tussen de 2,5 en 3 meter (één bouwlaag) diep komen te liggen. Uit de bak voor de
garage zal het water weggepompt worden. Voor de onttrekking of retourbemaling van grondwater
moet in de periode van de aanvraag van de bouwvergunning, een grondwateronttrekkingsvergunning worden aangevraagd. Hierbij moet worden onderzocht wat het effect van de
onttrekking is en hoe eventuele negatieve effecten kunnen worden voorkomen. Welke
bouwmethode er wordt gekozen is nog niet bekend. Er kan worden gekozen voor een met
damwanden gesloten bouwput met retourbemaling om het grondwaterpeil buiten de bouwput op
peil te houden. Dit is een technische vraag die door de aannemer, wanneer de opdracht is
verleend, wordt uitgezocht en beantwoord.

-

Er heeft ooit een bredere grift gestroomd langs de Huizingalaan. Die is versmald. Nu verzakken
deze huizen al. Ik voorzie enorme schade als het grondwater ook weggepompt zal worden.
De gemeente toets het plan bij het verlenen van een omgevingsvergunning. Onderdeel hiervan is
het voorkomen van hinder. Afdeling 8.1 van het bouwbesluit ziet op het voorkomen van onveilige
situaties en het beperken van hinder tijdens het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden. In
deze afdeling is o.a. aangegeven dat het bemalen van bouwputten, leidingsleuven en andere
tijdelijke ontgravingen ten behoeve van bouwwerkzaamheden niet mag leiden tot een zodanige
wijziging van de grondwaterstand dat gevaar kan ontstaan voor de veiligheid van belendingen.
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-

De eerste woningblokken van de Huizingalaan zijn niet geheid en hierdoor erg gevoelig voor
grote bouwwerkzaamheden. Als er gebouwd gaat worden, welke voorzorgsmaatregelen worden
en dan genomen om schade tijdens de bouw aan de bestaande woningen te voorkomen?
De gemeente Utrecht heeft een nieuwe werkwijze ontwikkeld om bouwhinder en overlast voor
omwonenden beperkt houden, maar ook ruimte te bieden aan stedelijke ontwikkeling. Een
onderdeel daarvan is het werken met een nieuw Utrechts Bouwveiligheidsplan (BLVC). Een
bouwveiligheidsplan is nodig voor de uitvoering van werkzaamheden volgens het bouwbesluit.
Bouwers zijn verplicht een bouwveiligheidsplan aan te leveren. Het plan is een instrument om alle
betrokken partijen bij de ontwikkeling van de bouwplannen vroegtijdig te informeren, mee te laten
denken en te adviseren. Hiermee wordt getracht vanaf de aanvang van het project in een zo
vroeg mogelijk stadium rekening te houden met het bouwproces en het beheersen van de impact
die het project kan hebben op de omgeving. Goedkeuring van het Utrechtse Bouwveiligheidsplan
vindt plaats als in dit plan is aangetoond dat tijdens de uitvoering van het project wordt voldaan
aan de gewenste kwaliteit van de bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie. De
gemeente houdt toezicht op de naleving van de regels en behandelt klachten over bouwoverlast.
Afdeling 8.1 van het bouwbesluit ziet op het voorkomen van onveilige situaties en het beperken
van hinder tijdens het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden. In deze afdeling is o.a.
aangegeven dat het bemalen van bouwputten, leidingsleuven en andere tijdelijke ontgravingen
ten behoeve van bouwwerkzaamheden niet mag leiden tot een zodanige wijziging van de
grondwaterstand dat gevaar kan ontstaan voor de veiligheid van belendingen. Ook is in deze
afdeling aangeven dat, indien een bouwput wordt gemaakt het bouwveiligheidsplan de
hoofdopzet van de verticale bouwputafscheiding en de bouwputbodem, de uitgangspunten voor
een bemalingsplan en de uitgangspunten voor een monitoringsplan ter voorkoming van schade
aan naburige bouwwerken moet bevatten ter beoordeling van het bevoegd gezag.
De gemeente toetst het plan in elk geval bij de omgevingsvergunning. Voor een optimale
voorbereiding op de daadwerkelijke bouw, is het wenselijk het Utrechts Bouwveiligheidsplan
gedurende de verschillende fases van een project steeds gedetaileerder in te dienen.
Voor meer informatie zie de site van de gemeente: Toolbox bouwhinder | Gemeente Utrecht

-

Het grondwater is nu zodanig dat de kruipruimtes in de Huizingalaan droog zijn. Hierdoor is bij
een aanzienlijk aantal woningen kruipruimte isolatie aangebracht. Het aanleggen van een grote
ondergrondse parkeergarage heeft invloed op het grondwaterpeil, hierdoor kan het zijn dat de
kruipruimte vochtig worden en bijvoorbeeld aanpassingen in de isolatie en vloerbescherming van
de houten vloeren noodzakelijk zijn. Hoe wordt hier mee om gegaan?
Zie de bovenstaande vragen met betrekking tot het voorkomen van schade tijdens de
werkzaamheden. In het onverhoopte geval dat er toch schade optreedt wordt dit door de
aannemer afgedekt. De aannemer sluit hiervoor een CAR-verzekering af en moet ook een
uitgebreide aansprakelijkheidsverzekering aan de initiatiefnemer overleggen.

-

Wanneer zullen de huidige huurders op zijn vroegst moeten verhuizen? Is dat eind 2023?
We verwachten dat we eind 2023 een omgevingsvergunning kunnen aanvragen bij de gemeente.
Als deze onherroepelijk is, kan het sloopbesluit genomen worden. Daarna kan gestart worden
met de sloop van de panden. Zoals het er nu uitziet verwachten we dat dit begin 2024 zal
plaatsvinden. Huurders krijgen na het sloopbesluit een zogenoemd redelijk voorstel (of sociaal
plan) over onder andere een vervangende woning, een verhuisvergoeding en een
terugkeergarantie. De huidige bewoners worden gedurende de komende jaren op de hoogte
gehouden van de voortgang van de plannen en wat dit voor hen betekent.
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Bijlage: toelichting autoverkeersbewegingen in verkeersonderzoek
In het verkeersonderzoek is aan de hand van de ‘beleidsregels autoverkeersbewegingen bij
toepassen maatwerk’ een berekening gemaakt van het aantal verkeersbewegingen in de huidige
situatie en de mogelijke toekomstige scenario’s.
Hierbij zijn twee scenario’s bekeken, gebaseerd op het richtinggevend programma zoals in het
Intentiedocument tussen gemeente en initiatiefnemer opgenomen:

Tabel: Aantal woningen en vierkante meters BVO huidige situatie, scenario 1 en scenario 2
Om een beeld te krijgen van het extra verkeer hanteren we een richtlijn van 1,8 voertuigbewegingen
per huishouden (woning) per etmaal. Dit betekent dat de 93 woningen, als elk huishouden één auto
zou bezitten, een aantal van ca 170 voertuigbewegingen per etmaal wordt genereerd. Voor de
supermarkt worden 52,5 voertuigbewegingen per 100m2 BVO gehanteerd, en voor de detailhandel
31,6 voertuigbewegingen per 100m2 BVO. In scenario 1 komt de verkeersgeneratie uit op ca. 1020
motorvoertuigen per etmaal, in scenario 2 p ca. 1.190 motorvoertuigen per etmaal.
De etmaalintensiteit groeit met 270 motorvoertuigen per etmaal in scenario 1 en met 440 mvt/etmaal
in scenario 2 ten opzichte van de huidige situatie. De etmaalintensiteiten op de omliggende wegen
worden door de ontwikkeling hoger. Ze komen echter niet boven de grens die voor hun wegcategorie
geldt.

Tabel: Totale etmaalintensiteit per scenario op wegen
De Kardinaal de Jongweg is een verbindende openbaar vervoersas en tevens onderdeel van een
stedelijke verdeelring. Stedelijke verbindingswegen worden gebruikt om doorgaand verkeer te
faciliteren. De Kardinaal de Jongweg is ingericht als een gebiedsontsluitingsweg. De grens van de
etmaalintensiteit voor een dergelijke weg wordt bepaald door de afwikkelingscapaciteit van de
kruisingen. Door de geringe toename zijn er geen problemen te verwachten met de
afwikkelingscapaciteit van de kruisingen. De Jan van Galenstraat wordt bij de herinrichting een
erftoegangsweg, maar krijgt aparte fietsinfrastructuur. De grens voor een erftoegangsweg ligt tussen
4.000 en 6.000 motorvoertuigen per etmaal. Het verkeer in de woonstraten zal toenemen met een
maximaal van circa 270 of 440 voertuigbewegingen, afhankelijk van het scenario. De
verkeersintensiteiten op deze wegen blijven binnen de verkeerskundige grenzen.
In de Ontwerpwijzer Fietsverkeer van het CROW wordt het volgende keuzeschema gehanteerd
betreffende de intensiteiten van fietsers en voetgangers op een fietsstraat:
46

Tabel: Keuzeschema fietsvoorzieningen op erftoegangswegen (CROW Ontwerpwijzer Fietsverkeer,
par. 5.4.1)
De grens van een fietsstraat zoals de Huizingalaan is minder dan 2.500 motorvoertuigen per etmaal,
bij meer dan 2.000 fietsers per etmaal. Bij meer fietsverkeer schrijft de richtlijn voor dat het aantal
motorvoertuigen onder de grens van 2.500 moet blijven.
Gezien de te verwachten etmaalintensiteiten wordt geconstateerd dat deze niet boven de grens van
hun wegcategorie uitkomen. Er wordt ook geconstateerd dat, gegeven het aantal fietsers op de
Huizingalaan (onderstaande tabel), het aantal motorvoertuigen onder de grens van 2500 moet blijven.
Dus ook bij een groei van het aantal fietsers over de Huizingalaan in de toekomst, kan de
ontwikkeling op de Huizingalaan ontsloten worden.

Tabel: Etmaalintensiteiten motorvoertuigen (MVT) en fiets
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