
WELKOM
op de tweede bewonersavond 
Randenbroek-Zuid

09.12.2008



AGENDA
>  Welkomstwoord
>  Terugkoppeling avond 1
>  Presentatie denkrichtingen
>  Themagesprekken
>  Afsluiting



TERUGKOPPELING AVOND 1
PRESENTATIE DENKRICHTINGEN
> Pieter Jannink (MUST stedebouw)



Maquette bestaande situatie
03.11.2008



Rode en groene vlaggetjes
03.11.2008



Rode en groene vlaggetjes
03.11.2008



Rode en groene vlaggetjes
03.11.2008



Thematafel Samenleven
03.11.2008



Thematafel Samenleven
03.11.2008

> Trots op de buurt! Culturele mix, dichtbij de stad en dichtbij het groen

> Ontmoeten is belangrijk - extra plek bijvoorbeeld bij boerderij
> Slechte bereikbaarheid van boerderij vanuit de wijk
> Mix van bewoners - koop en huur
> Nu weinig contact met buren - kan beter door bijvoorbeeld grotere balkons
> Plek voor jongeren 12-18 jaar
> Goed oplossen afvalcontainers



Thematafel Groen
03.11.2008



Thematafel Groen
03.11.2008

> Aandacht voor de toekomstmogelijkheden voor de boerderij - Nieuwe Erven
> Behoud bestaand groen (houtwallen / waterlopen / bomen)
> Groen verdeelt over de wijk, in iedere straat bomen
> Aandacht voor groen-ommetje; wandeling door de wijk + ontmoetingsplekken
> Speelplekken voor alle leeftijden in de buurt (niet alleen SSO)
> Hoogbouw; waardoor veel ruimte voor groen overblijft
> Maak het parkeren verborgen (ondergronds of in het groen)



Thematafel Verkeer
03.11.2008



Auto
> Aparte ontsluiting nieuwe buurt
> Behoud Zwarte weg als rustige straat
> Kruising Mozartweg en Ringweg Randenbroek is erg druk geworden

Voetgangers + fietsers
> Beter onderhoud van wandelroute langs de Vosheuvelbeek
> Door lage bomen is het zicht voor fietsers slecht op de Heiligenbergerweg

Parkeren
> Parkeeroverlast Haydnstraat en bij Klokhuis
> Goed oplossen parkeren
> Groene inrichting van parkeerplaatsen

Thematafel Verkeer
03.11.2008



Thematafel Woonkwaliteit
03.11.2008



> Voorkeur voor huis met tuin (beter grote achtertuin dan voortuin)
> Niet hoger bouwen dan bestaande flats Haydnstraat
> Niet alleen in de hoeken van het plangebied hoogbouw

> Terugbouwen van betaalbare woningen
> Mixen - door elkaar bouwen van verschillende soorten woningen

> Architectuur passend bij bestaande woningen
> Geleidelijke overgang naar Zwarteweg

> Doortrekken van bestaande straten
> Parkeren in zicht van de woning of in parkeergarage alleen voor bewoners

Thematafel Woonkwaliteit
03.11.2008



OPGAVE / voorwaarden

>  vastgesteld plangebied
>  sloop Haydnstraat / Berliozstraat / 
 Weberstraat
>  geluidsscherm A28
>  bouw van circa 300 woningen
>  verschillende soorten woningen
>  één wijk met goede verbindingen  
 en logische opzet
> ruimte voor parkeren
> ruimte voor spelen
> ruimte voor natuur

> betaalbare ideeën - de gemeente  
 streeft naar een grondopbrengst 
 van  2 tot 3 miljoen euro
> voldoen aan gemeentebeleid en  
 geldende wet- en regelgeving
>  zoveel mogelijk rekening houden  
 met wensen bewoners



3 DENKRICHTINGEN



Vogelvlucht model GROOT RANDENBROEK

Groot Randenbroek

3 DENKRICHTINGEN



Vogelvlucht model CENTRAAL PARKVogelvlucht model GROOT RANDENBROEK

Groot Randenbroek Centraal Park

3 DENKRICHTINGEN



Vogelvlucht model WOONPARKVogelvlucht model CENTRAAL PARKVogelvlucht model GROOT RANDENBROEK

Groot Randenbroek Centraal Park Woonpark

3 DENKRICHTINGEN



Vogelvlucht model GROOT RANDENBROEK

GROOT RANDENBROEK



SAMENLEVEN
> 1 wijk

GROOT RANDENBROEK

> ontmoeten in de straat



GROEN
> Het park ligt rondom de wijk   > Valleikanaalpark heeft drie delen  > De boerderij krijgt een nieuw adres

GROOT RANDENBROEK



VERKEER
> aansluiten op de bestaande straten

GROOT RANDENBROEK

> parkeren op parkeerpleintjes en langs de straat



WOONKWALITEIT
> 4 hoogbouwaccenten (5 lagen) aan de stadsrand

GROOT RANDENBROEK

> rijwoningen, 2-onder-1-kapwoningen en appartementen



Vogelvlucht model GROOT RANDENBROEK

GROOT RANDENBROEK



Vogelvlucht model CENTRAAL PARK

CENTRAAL PARK



SAMENLEVEN
> 3 buurten

CENTRAAL PARK

> ontmoeten in het centraal gelegen park



GROEN
> Twee lanen leiden naar het centrale 

   park

CENTRAAL PARK

> Rustig Valleikanaalpark ligt verscholen 

   achter bomen

> Boerderij is één van de woon/werk 

   woningen langs de Heiligenbergerweg



VERKEER
> Nieuwe buurt wordt voor de auto ontsloten via de 

   Zwarteweg

CENTRAAL PARK

> Parkeren achter in de tuin en dwars in de straat



WOONKWALITEIT
> 2 hoogbouwaccenten (6 en 10 verdiepingen) aan

   de rand van het Valleikanaalpark

CENTRAAL PARK

> rijwoningen, 2-onder-1-kapwoningen, vrijstaande 

   woningen en appartementen



Vogelvlucht model CENTRAAL PARK

CENTRAAL PARK



Vogelvlucht model WOONPARK

WOONPARK



SAMENLEVEN
> Terugbouwen + een nieuwe buurt

WOONPARK

> Ontmoeten in kleine parkjes en bij boerderij



GROEN
> Behoud van bestaan groen 

WOONPARK

> Smalle groene routes naar het 

   Valleikanaalpark

> Boerderij is de nieuwe centrale plek 

   met woontoren



VERKEER
> Nieuwe buurt krijgt nieuwe auto aansluiting op 

   Heiligenbergerweg

WOONPARK

> Parkeren achter in de tuin en onder de appartemenen



WOONWALITEIT
> Hoogbouw (4 lagen) op bestaande plekken en 

  1 accent (10 lagen) bij boerderij

WOONPARK

> Rijwoningen, 2-onder-1-kap, beneden-bovenwoningen, 

   patiowoningen, vrijstaande woningen en appartementen



Vogelvlucht model WOONPARK

WOONPARK



Vogelvlucht model WOONPARKVogelvlucht model CENTRAAL PARKVogelvlucht model GROOT RANDENBROEK

Groot Randenbroek Centraal Park Woonpark



THEMAGESPREKKEN
(Twee maal 25 minuten)

> Samenleven

> Groen

> Verkeer

> Woonkwaliteit



HET VERVOLG
> Wat gebeurt er met uw voorstellen  
 en opmerkingen?
>  De bijeenkomst van begin 2009?
>  Wat gebeurt daarna?
>  Afsluiting


