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SESSIE 1 (19.00 – 20.00 uur)
Wat maakt dat u op de uitnodiging voor deze bijeenkomst bent ingegaan?
•
Ik woon nu in een (te) groot huis, maar blijf graag in Het Spiegel wonen, dat maakt dat ik heel
geïnteresseerd bent in de plannen voor ontwikkeling van de Emmalocaties: komen er voor mij
interessante appartementen?
•
Ik ben moeder van jonge kinderen. Ik ben geïnteresseerd in een plek voor verbinding en
ontmoeting.
•
Ik ben ouder van een kind met een verstandelijke beperking. Mij interesseert de kans dat mijn
kind hier in een beschermde woonvorm kan komen wonen.
Na toelichting van Ard Bolks een eerste reactie op praatplaat, via de volgende poll:
Geeft de praatplaat de rode draad in het Oogstdocument goed weer?
•
Ja, voor mij geeft deze praatplaat de rode draad aardig weer. 88% (17 van 19)
•
Nee, voor mij ontbreekt de essentie van de rode draad nog in deze praatplaat. 12% (2 van 19)
Vragen en opmerkingen over de Rode Draad in de praatplaat
•
Waarom die verhouding van 1/3 sociale woningbouw zo vastleggen? (Antwoord van Nico
Schimmel: dat is een gemeentelijke doelstelling die is vastgelegd in de woonvisie.)
•
Over 'Sport en Spel': een sportveld(je) is elders toch ook al voorhanden? Waarom hier, daar is
helemaal niet de ruimte voor! (Reactie van Ard Bolks: Niet bedoeld als sportveld, maar een
openbare ruimte die stimuleert tot beweging, kan kleinschalig zijn.)
•
Ik mis nog de gezinnen in de praatplaat. (Reactie van Ard Bolks: De gezinnen en de woningen
daarvoor zijn in de wijk al ruimschoots vertegenwoordigd, vandaar de inzet op een ander type
bebouwing/doelgroep.)
•
Waarom wordt er bij de omschrijving van woon/zorg-initiatieven gesproken over óf ouderen,
óf kinderen? (Reactie van Ard Bolks: het kan ook een combinatie zijn.)
•
Na het vertrek van het Tergooi Ziekenhuis: een medisch dependance zou een goede
'opportunity' kunnen zijn. (N.a.v. de vraag of deze suggestie ook in het Oogstdocument stond:
"Daar moet je wel echt voor tussen de regels lezen." ....) Een andere bewoner merkte op: een
dergelijke instelling trekt verkeer naar de wijk, dat wilden we juist niet.
•
Wat verstaan jullie onder 'doelgroepen'. Gaat het niet over 'gewone mensen'? (Antwoord Ard
Bolks: het gaat gewoon over mensen, waarbij we probeerden aan te geven dat we naar
diversiteit streven. Niet maar één groep mensen, geen eenzijdige ontwikkeling.)
•
Wat houdt een 'Beschermd Dorpsgezicht' precies in? (Antwoord Ard Bolks: dat is een van de
eerste punten die in de Ontwikkelopdracht verder moet worden uitgewerkt.)
•
Bij de Emmalocaties gaat het toch eigenlijk over twee locaties? Hoe gaan jullie daarmee om?
(Antwoord Ard Bolks: we denken dat we deze locaties zo lang mogelijk als één geheel moeten
beschouwen, dan kunnen ze elkaar hopelijk gaan versterken en kan er een wisselwerking
ontstaan. Maar we moeten er natuurlijk ook locatie-specifiek naar kijken.)
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Overige vragen en opmerkingen
•
Gemeente is eigenaar van de grond van locatie Slochterenlaan.
•
Wat houdt dat Ontwikkelteam in? (Antwoord Ard Bolks: Van het Ontwikkelteam mag je
hetzelfde verwachten als van ons nu, zij geven leiding aan het project, maar zijn dus geen
inhoudelijk vooruitgeschoven positie met meer invloed. Meer informatie over het
Ontwikkelteam komt in het Participatieplan bij de Projectopdracht.)
•
Wanneer wordt duidelijk of de ontwikkeling ook ruimte biedt voor vestiging van bedrijfjes?
(Antwoord Ard Bolks: De hoofdfunctie is wonen; de bouwstenen geven de ontwikkeling
richting, maar sluiten andere functies niet uit. Een woon/zorg-initiatief bestaat i.v.m. de
exploitatie vaak uit 16 tot 24 bewoners. Er blijft ook ruimte voor bijv. een theeschenkerij o.i.d.
of flexwerkplekken in een plint.
SESSIE 2 (20.30 – 21.30 uur)
Wat maakt dat u op de uitnodiging voor deze bijeenkomst bent ingegaan?
•
Ik wil graag in Het Spiegel blijven wonen, maar niet meer in zo'n groot huis met grote tuin. Ik
wil mijn wensen kenbaar maken voor de ontwikkeling van mooie appartementen met een
aantrekkelijke buitenruimte (bijv. een ruim balkon op het zuiden).
•
Ik volg met interesse de ontwikkeling op die twee verschillende locaties. Komen er
grondgebonden woningen met een tuintje, bijvoorbeeld in een hofje?
•
Ik ben ouder van een kind met een beperking. Komt hier een geschikt woon/zorg-centrum?
•
Nog een andere opmerking: Wij hebben als directe buren de vorige keer tijdens de rondvraag
melding gemaakt van overlast op het plein: vuurwerk e.d.
•
Na toelichting van Ard Bolks een eerste reactie op praatplaat, via de volgende poll:
Geeft de praatplaat de rode draad in het Oogstdocument goed weer?
•
Ja, voor mij geeft deze praatplaat de rode draad aardig weer. 95% (19 van 20)
•
Nee, voor mij ontbreekt de essentie van de rode draad nog in deze praatplaat. 5% (1 van 20)
Vragen en opmerkingen over de Rode Draad in de praatplaat
•
Ik word heel blij van deze praatplaat: fijn hoe er heel duidelijk aandacht is voor groen, natuur,
bescherming van het dorpsgezicht, niet te hoog bouwen en interactie om wat meer leven in de
brouwerij te brengen in dit nu 'wat dode hoekje'.
•
Ik heb een vraag over 'Sport en Spel': op die paar vierkante meter is er toch helemaal geen
ruimte voor een sportveld? Dan blijft er geen ruimte over om woningen te bouwen. (Antwoord
Ard Bolks: het gaat niet om een echt sportveld, maar om een aanleiding tot spelen en
bewegen.)
•
De vorige keer werd gezegd dat er keuzes gemaakt moeten worden. Nu kijkend naar die vier
klaverbladen ('karakteristiek', 'toekomstbestendig', 'gevarieerd' en 'uitnodigend') denk ik: dit
lijkt me nog te weinig keuze.
•
Over gevarieerd bouwen: over welke stijl hebben we het dan? Het ging toch over een
beschermd dorpsgezicht? (Reactie Ard Bolks: Het gaat niet om stijl, maar om het voorkomen
van een eenheidsworst).
•
Bij de vorige bijeenkomst ging het in ons groepje over diversiteit in groen (planten, bomen,
pluktuin, etc.). Die diversiteit mis ik in deze praatplaat.
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De ontwikkeling gaat over twee verschillende locaties, hoe gaan jullie daarmee om? (Antwoord
Ard Bolks: Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) formuleren we voor beide
locaties, maar per locatie kunnen er ook specifieke eisen gesteld worden.)
Als jullie doorstroming belangrijk vinden, dan moeten jullie niet met kleine flatjes komen. Zorg
voor mooie appartementen met aantrekkelijke buitenruimte!
Zijn er toezeggingen gedaan over gebruik van de Slochterenlaan-locatie aan de Emmaschool?
Wethouder Nico Schimmel geeft aan dat deze toezeggingen er niet zijn. We beginnen aan
deze ontwikkeling met een schone lei. Dat er nu gebruik van wordt gemaakt is prima.
Hoe hoog gaat er gebouwd worden? (Reactie Ard Bolks: Moet blijken uit de uitwerking van wat
beschermd dorpsgezicht precies betekent voor de locaties, maar ik ga uit van drie bouwlagen
net zoals de meeste woningen in de buurt. Kijkend naar de flats aan de Slochterenlaan zeg ik
gevoelsmatig dat het de moeite waard is om te onderzoeken of vier lagen niet een beter
straatbeeld oplevert.
Denk bij 'duurzaam' ook aan een tijdige grondboring: zo kun je een hele wijk verwarmen!

Overige vragen en opmerkingen
•
Wat houdt dat Ontwikkelteam in? (Antwoord Ard Bolks: Van het Ontwikkelteam mag je
hetzelfde verwachten als van ons nu, zij geven leiding aan het project, maar zijn dus geen
inhoudelijk vooruitgeschoven positie met meer invloed. Meer info over het Ontwikkelteam
komt in het Participatieplan bij de Projectopdracht.)
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