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Nieuwsbrief april 2012

De Ganskuijl-Gasthuislaan

Dinsdagavond 24 april zijn de ontwerpen voor de nieuwe buurt gepresenteerd. 

De stedenbouwkundige bureaus OeverZaaijer en Roeleveld-Sikkes hebben ieder hun

plan toegelicht. Bewoners van de Participatiegroep De Ganskuijl-Gasthuislaan en

medewerkers van de gemeente en de Alliantie hebben vragen beantwoord. Op pagina

twee en drie van deze nieuwsbrief vindt u een samenvatting van beide plannen. Bewo-

ners en omwonenden kunnen hun voorkeur uitspreken voor één van de plannen. Heeft

u nog geen keuzeformulier ingevuld? Dat kan nog tot 1 mei. In deze Nieuwsbrief leest

u waar u het keuzeformulier op kunt halen en in kunt leveren.

Informatiespreekuur 26 april

Als u de wijkpresentatie op 24 april gemist heeft

of als u nog vragen heeft over de ontwerpen

dan bent u van harte welkom op 26 april tussen

16:30 uur en 19:00 uur in de buurtHuiskamer,

De Ganskuijl 99-a. U kunt binnenlopen op het

moment dat u het beste uitkomt. U kunt de

maquettes bekijken en uw keuzeformulier afha-

len, invullen en inleveren.

Keuzeformulier afhalen

Tot 27 april (12:00 uur) kunt u nog een keuze-

formulier afhalen bij de balie van rayon Zuid op

ons kantoor, Heiligenbergerweg 60. Het kantoor

is dagelijks geopend van 8.00 tot 16.30 uur en

op vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur.

Bestemmingsplanprocedure

Na de definitieve keuze voor één van beide

ontwerpen wordt het plan op onderdelen nog

verder uitgewerkt. Dit gebeurt in samenspraak

met de betreffende afdelingen van de gemeente:

o.a. verkeer, groenbeheer, monumentenzorg.

Daarna starten de ruimtelijke ordeningsproce-

dures. Dan komt er voor belanghebbenden ook

weer gelegenheid om te reageren op het plan.

Architectenselectie

In juni-juli worden twee architectenbureaus

geselecteerd. Eén bureau voor het ontwerp van

de nieuwbouwwoningen en één bureau voor

de appartementengebouwen die blijven staan

(De Ganskuijl 25 t/m 103). De Participatiegroep

wordt betrokken bij de selectie.



Uitvaart-
centrum

School

man
ho

f

Dorrestei

Johan Karmanhof

Gasthuislaan

Johan Karmanhof

Snoeckgensheuvel

Den Wijnbergh

De Ganskuijl

Gabrielstraat

Gasthuislaan

Roelofsstraat

h l

De
n W

ijn
be

rg
h

De Ganskuijl

Jacob van Bilerstraat

Lambert Heijnricsstraat

Gasthuislaan

uhuijsstraat

Jo

Plattegrond ontwerp 
OeverZaaijer

Wonen

De nieuwe eengezinswoningen worden terugge-

bouwd op de plaats van de gesloopte woonge-

bouwen. Op de buitengevels van de woningen

komen ‘lamellen’ die zorgen voor vermindering

van verkeersgeluid van de Gasthuislaan. De wo-

ningen krijgen een privéterras (kleine tuin). De

appartementengebouwen houden aan de buiten-

kant dezelfde uitstraling als nu. De entrees van

de woningen worden verplaatst naar de andere

kant van het gebouw. Aan de woonkamerkant

komt een privé buitenruimte. Veel verschillende

woonplattegronden zijn mogelijk: grotere en

kleinere woningen. Onderzocht wordt of het

mogelijk is om grotere balkons te maken, duidelijk

herkenbare portiekentrees te maken en ramen in

de zijgevels te plaatsen. 

Groen en spelen

De groene structuur met zijn zichtlijnen blijft

zoals ze nu ook is. Aan Den Wijnbergh worden

de garages gesloopt. Op deze plaats komt een

‘groene wand’. Diverse grassoorten, bloemrijk

gras en andere beplanting versterken de

hoogteverschillen in het groen. Bomen worden

in groepen geplaatst. Natuurlijke speelplekken

zijn onderdeel van de groene zones. Voor de 

hoogteverschil len en scheidingen tussen

groen en parkeren wordt gebruik gemaakt van

‘schanskorven’. Deze schanskorven worden ge-

vuld met het puin van de gesloopte gebouwen.

De schanskorven zullen op den duur groen be-

groeien.

Parkeren

Parkeren kan overal dicht bij de woningen op

‘groene’ parkeervakken. Ook de bewoners van

de appartementen kunnen vóór het gebouw

parkeren. De auto’s staan minder in het zicht

door de aanwezigheid van schanskorven. 

Op Den Wijnbergh komen op de plek van de

gesloopte garageboxen nieuwe parkeerplaatsen.

Verkeer

De wijk wordt voor het autoverkeer ontsloten

via de Lambert Heijnricsstraat en De Ganskuijl.

Autoverkeer naar de (ver)nieuwbouw apparte-

menten gaat via de Jacob Bilerstraat naar Den

Wijnbergh.

Wens stedenbouwkundige 

Het Corderiuscollege zou als visitekaartje van de

wijk, meer bij de wijk betrokken kunnen worden.
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Wonen

De nieuwe eengezinswoningen worden in zeven

vlakken, met twee haaks op elkaar staande

blokjes, gebouwd langs de Gasthuislaan. Deze

vlakken liggen (vrijwel) op dezelfde plek als de

gesloopte gebouwen. De groene doorzichten

vanaf de Gasthuislaan blijven bestaan.

De woningen krijgen privétuinen met een goede

ligging op de zon. De appartementengebouwen

houden aan de buitenkant dezelfde uitstraling

als nu. De entrees van de woningen worden

verplaatst naar de andere kant van het gebouw.

Uit het woonkamerraam is er uitzicht op het

groen. Veel verschillende woonplattegronden

zijn mogelijk: grotere en kleinere woningen. 

Groen en spelen

De Ganskuijl (middengebied) wordt afgesloten

voor autoverkeer en gaat deel uitmaken van de

groenstructuur van de buurt. Er loopt wel een

verharde weg doorheen voor fietsers en voet-

gangers. In het groene middengebied komen

ook speelplekken. 

Parkeren

Voor een autovrij en groen hart in de buurt

wordt het parkeren naar de randen van de

buurt verplaatst. De eengezinswoningen krij-

gen achter de tuinen een eigen parkeerplaats.

Door hoogteverschillen in het openbaar gebied

en door de inrichting van het terrein staan

de geparkeerde auto’s gedeeltelijk uit het

zicht. Bij de entrees van de appartementen

komt een beperkt aantal parkeerplaatsen. Aan

Den Wijnbergh komen op de plek van de ge-

sloopte garageboxen nieuwe parkeerplaatsen.

Op De Ganskuijl komen aan de kant van de

bestaande eengezinswoningen bezoekerspar-

keerplaatsen.

Verkeer

De wijk wordt voor het autoverkeer ontsloten

via de Lambert Heijnricsstraat, Jacob Bilerstraat

en Den Wijnbergh. Auto’s rijden vanaf Den

Wijnbergh de buurt in, naar de appartementen-

gebouwen en naar de drie middelste vlakken

met eengezinswoningen.

Wens stedenbouwkundige

De stedenbouwkundige wil Den Wijnbergh

graag aansluiten op de Ringweg Dorrestein.

Plattegrond ontwerp 
Roeleveld-Sikkes



Wijkpresentatie woningontwerpen

We verwachten dat we eind 2012 de ontwerpen

van de woningen aan u kunnen presenteren.

Daarna worden alle bewoners in het plangebied

persoonlijk bezocht. Dan zal ook aan de bewo-

ners gevraagd worden of zij akkoord gaan met

het plan. Alleen als 70% van de bewoners uit

het plangebied akkoord gaat kan het plan uitge-

voerd worden. 

Sociaal statuut

Zodra 70% van de bewoners akkoord is en de

plannen dus doorgaan, wordt het Sociaal Statuut

van toepassing. In het Sociaal Statuut zijn

onder andere afspraken opgenomen over een

urgentieverklaring en verhuiskostenvergoeding.

In het najaar krijgen de belanghebbende bewo-

ners hierover informatie. 

Heeft u dringende vragen? Neem dan contact

op met Tosca van der Zijden, medewerker wijk-

beheer van de Alliantie, telefoon (033) 476 53 42.

Verhuizing bewoners plangebied

Als de plannen doorgaan, dan gaan de bewoners

in het plangebied in de periode van 2013 tot

2016 verhuizen. Niet iedereen verhuist tegelijk.

Dat gaat in fases. De fasering is nu nog niet be-

kend. 

Contactpersonen

Voor vragen over leefbaarheid, de ontwikkelingsplannen

en de Participatiegroep

Tosca van der Zijden

T: (033) 476 53 42

E: tvanderzijden@de-alliantie.nl

Voor vragen over de buurtHUISkamer, activiteiten van

SWA en bewonersinitiatieven

Femmie van Diest

T: (033) 461 81 87

E: f.diest@welzijnamersfoort.nl


