
WELKOM!

2e bijeenkomst 
Bewonersparticipatie

5 oktober 2021 
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PROGRAMMA

• Opening 

• Voorstelronde wethouder 
Bob Roelofs en projectteam

• Terugblik 1e bijeenkomst

• Toelichting stand van zaken; 
VO stedenbouwkundig plan

• Vragenronde

• Samenvatting & vervolg

• 19.30 uur afsluiting
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Ons team



4

Terugblik 1e bijeenkomst 17 maart 2021

• Parkeren (voor bewoners en bezoekers)

• Bungalows/caravans/ groenstrook busbaan? -> Is geen onderdeel van deze ontwikkeling

• (Buiten)klimmen, nadere invulling niet wonen-programma

• Wijk heeft behoefte aan een ontmoetingsruimte; mag alleen als ondergeschikte functie-> behoefte aan   
sociale aspect meenemen in dit plan

• Klimaatadaptatie/ zero waste/ circulair?/ fijnstof; Duurzame uitwerking plan met o.a. groene 
omzoming, groen binnenterrein en deels groene gevel(s) in volgende fase

• Waar wordt de klankbordgroep op bevraagd ; vorm, massa, hoe omgaan met parkeren, welke functies?

→ Samengevat een positieve bijeenkomst, op een enkele mening na
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‘met de omgeving, een mooie invulling bedenken voor het 
braakliggend kavel welke resulteert in gebouw voor 
iedereen. Waar het prettig en veilig is om te wonen en te 
verblijven met ruimte voor ontmoeten en spelen’. 

Ons doel
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Wat is ons uitgangspunt?
• Koers Gebiedsvisie Centrum Zuid 

(vastgesteld door de gemeenteraad 

op 31 mei 2011)

• Structuurontwerp openbare ruimte 

Olympuskwartier (vastgesteld door 

het college op 8 oktober 2019) 

• Nota van Uitgangspunten 

Olympuskwartier zuid (vastgesteld 

door het college op 17 maart 2020) 
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Nota van uitgangspunten:
• Mix van doelgroepen
• Betaalbare woningen(1 à 2 persoons huishoudens), in categorie 

sociale huur, midden huur en betaalbare koop
• Sport en bewegen als verbindende schakel
• Leisure als economisch hoofdprogramma
• Aandacht voor duurzaamheid; biodiversiteit, klimaat, water, 

geluid
• Micro en macro niveau
• Menselijke maat en leesbaarheid
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Structuurontwerp
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Sportcircuit
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Verankering plek
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Visie stedenbouw
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N325/ Pleijweg

N325/ Pleijweg
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Koppelstraat

N325/ Pleijweg
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Olympus

Decathlon
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Programma
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Parkeren
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Landschap
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Duurzaamheid
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Beeld
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Vervolg
Voorlopig stedenbouwkundig plan (VO) uitwerken naar Definitief 
stedenbouwkundig plan (DO):

- Opstarten bestemmingsplanprocedure, na vaststelling     
stedenbouwkundig plan door College B&W

- Definitief uitwerken programma; sport, bso, buurt, wonen, parkeren
- Studie VO massa gebouw nader uitwerken naar architectonisch 

ontwerp; afstemming omgeving, bezonning, geluid, wind, 
gebruiksvriendelijkheid

- Ontwerp landschappelijke inrichting
- Uitwerking tot DO voor aanvraag omgevingsvergunning



Tijdlijn

Studie en overleg richting 

VO stedenbouw

Najaar 2020                              Maart 2021  Okt/Nov ‘21                        Maart 2022   Augustus 2022      Medio 2024

VO Stedenbouw

afronden

Start BP procedure

Intentieovereenkomst

Gemeente en Janssen de Jong

Omgevingsparticipatie

bijeenkomst 1

Omgevingsparticipatie 

bijeenkomst 3

Uitwerken DO 

Aanvraag 

omgevingsvergunning

Start bouw

Bijeenkomst toekomstige 

bewoners, Leisure partijen &

omgeving

Project

gereed

Omgevingsparticipatie

bijeenkomst 2



Vragen?



Blijf op de hoogte. Volg ons op social media.

BEDANKT!

Website: www.olympuskwartier.nl

Contactpersoon: Ilse Nellen

http://www.olympuskwartier.nl/

