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U ontvangt deze brief omdat u in de omgeving van Revalidatiecentrum Naarderheem aan de 

Amersfoortsestraatweg woont. Zoals u misschien weet heeft Vivium Zorggroep (eigenaar van 

Revalidatiecentrum Naarderheem) plannen voor nieuwbouw van het revalidatiecentrum. Het huidige 

gebouw dateert uit de jaren ’70 en past niet meer bij de zorgverlening van deze tijd en de toekomst. 

In oktober 2020 ontving u daarover ook een brief van ons. Toen bevonden de plannen zich nog in de 

beginfase. Het afgelopen jaar heeft het plan voor nieuwbouw en de mogelijke invulling van het 

vrijgekomen terrein vorm gekregen. Dit is nu vastgelegd in een ontwerpbestemmingsplan. In deze brief 

leest u daar meer over.  

 

 Bekijk online presentatie over het ontwerpbestemmingsplan 

In een eerder opgenomen presentatie voor de zogenaamde Omgevingstafel neemt onder meer Marco 

Wisse, directeur van Vivium, u mee door het ontwerpbestemmingsplan en geeft uitleg. 

Verantwoordelijk wethouder Barbara Boudewijnse heet u welkom. Het filmpje duurt ongeveer 20 

minuten. Scan onderstaande QR-code met uw telefoon om de opname te bekijken of ga naar 

gooisemeren.nl/naarderheem. 

Online spreekuur maandag 7 en dinsdag 8 februari 

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 6 januari tot en met 16 februari 2022 ter inzage. Iedereen die 

dat wil kan in deze periode een zienswijze indienen. Op maandag 7 en dinsdag 8 februari zijn er van 

19.00 tot 20.30 uur online spreekuren via Zoom waarin u vragen over het ontwerpbestemmingsplan 

kunt stellen. Medewerkers van Vivium en de gemeente zijn aanwezig om deze vragen te 

beantwoorden. We nodigen u van harte uit om hier gebruik van te maken.  
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Aanmelden voor een van de online spreekuren kan tot uiterlijk 4 februari. Op maandag 7 februari 

ontvangt u de deelnamelink voor het spreekuur en uw aanvangstijd.  

 

 Omgevingstafels onderdeel van proces 

Het nieuwe Naarderheem wordt compacter zodat er slimmer en efficiënter gewerkt kan worden. 

Hierdoor heeft Naarderheem een kleiner gedeelte van hun perceel nodig. Het resterend deel kan voor 

andere doeleinden worden ingezet (fase 2). Hiervoor zijn er in het ontwerpbestemmingsplan regels 

vastgelegd waar toekomstige bebouwing op dat resterend perceel aan moet voldoen en wat daar mag 

komen. Dat zijn woningen en maatschappelijke functies zoals een kinderopvang, medische functies of 

dagopvang voor ouderen. Om te komen tot het ontwerpbestemmingsplan is vier keer gesproken met 

de zogenaamde Omgevingstafel. Aan deze Omgevingstafel namen ongeveer tien belanghebbenden 

deel, waaronder een aantal bewoners uit de directe omgeving. In de omgevingstafels zijn dilemma’s 

besproken en is gezocht naar oplossingen. Na de laatste Omgevingstafel in juni vorig jaar heeft Vivium 

nog een aantal aanpassingen gedaan na reacties uit de Omgevingstafel. Deze aanpassingen hebben 

vooral betrekking op de regels voor de toekomstige bebouwing op het resterende perceel. Zo is het 

maximale bouwoppervlak verkleind en zijn er nadere regels over de maximale bouwhoogte 

opgenomen. De bouw van deze fase 2 vindt pas over enkele jaren plaats, na de sloop en nieuwbouw 

van Naarderheem. Afgesproken is dat Vivium de plannen voor deze fase vroegtijdig deelt met de direct 

belanghebbenden in de omgeving van het betrokken kavel en betrekt bij de nadere uitwerking. Vivium 

streeft ernaar dat het nieuwe Naarderheem vanaf 2024 klaar is. 

  

Meer informatie en aanmelden 

Op de website gooisemeren.nl/naarderheem kunt u zich aanmelden voor een van de online spreekuren 

op 7 en 8 februari. Hier vindt u meer informatie over de gebiedsontwikkeling Naarderheem, het filmpje 

met uitleg over het ontwerpbestemmingsplan en een link naar het ontwerpbestemmingsplan op 

ruimtelijkeplannen.nl  

 We hopen u hiermee een goed beeld te geven over de plannen op het terrein van Naarderheem. Als u 

vragen heeft over het ontwerpbestemmingsplan dan ontmoeten wij u graag tijdens het online 

spreekuur. 
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Uit oogpunt van duurzaamheid en kostenbesparing is deze brief digitaal aangemaakt. Een digitale brief 

heeft in de regel geen handtekening. 

 


