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Mogelijkheid
reactie op
bouwenvelop

Terugblik 
Consultatie Bouwenvelop 

 Inloopavond op 11 december 2018 

 Mogelijkheid tot geven van reactie op de Bouwenvelop tot 10 januari 2019 

 Op basis van reacties, gekeken naar oplossingsmogelijkheden binnen de Bouwenvelop 

 Oplossingsmogelijkheden in beeld brengen en bespreken met betrokken partijen 

 Duidelijkheid omtrent haalbaarheid aangepast plan 

 Informatieavond 
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    Terugblik: plan vóór de aanpassing 

4 



   

  

  

Terugblik 
Meest voorkomende reacties op de Bouwenvelop 

 Wij willen graag meer ‘toegankelijk’ groen op openbaar gebied 

 Wij willen graag meer speelmogelijkheden in het groen 

 Wij willen dat het voetbalplein terugkomt in het nieuwe plan 

 Wij willen graag een klimboom 

 De in- en uitritten van de parkeergarages zitten aan dezelfde kant van het plan, ontstaat er dan geen onevenwichtige 
verkeersafwikkeling? 

 Hoe ziet de achterkantsituatie eruit aan de kant van achterzijde Croeselaan 
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    Status: plan ná de aanpassing 
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Wat is er aangepast? 
Belangrijkste verschillen 

1. De rijbaan met parkeerplaatsen van laan is vervangen door 
groen 

2. Er is veel openbaar groen ontstaan en mogelijkheid voor 
spelen. Middels participatie gaan we dit invullen 

3. De parkeerbak aan kant Croeselaan is uitgebreid met extra 
parkeerplaatsen 

4. Er is een uitrit toegevoegd aan de parkeerplaats, aan de 
Veilingstraat; Heycopstraat wordt hierdoor alleen een inrit 

5. De inrit van de parkeerbak Urbanvilla’s is verplaatst naar 
Heycopstraat 
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     Groen in de plaats van rijbaan 

Zicht vanuit Heycopplein richting Veilinghaven 
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    Uitbreiding parkeerbak en uitrit Veilingstraat 
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inrit 

In- en uitrit 

uitrit 



  Impressie achterzijde Croeselaan 

Zicht ter plaatse van achterpad 
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Uitrit aan Veilingstraat 
Zicht vanaf Veilingstraat op uitrit en plan 
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Vooruitblik 
Hoe verder…. 

Wat gebeurt er met de ingekomen reacties? 

 Alle reacties zijn verzameld en worden in een zogenaamd ‘2-kolommenstuk’ verwerkt 

 Aanpassingen die n.a.v. de reacties gedaan zijn worden in deze informatie avond toegelicht 

 De bouwenvelop wordt aangepast 

Bovenstaande wordt eind april ter besluitvorming voorgelegd aan College van Burgemeester en Wethouders. 
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Participatie 
Het woord aan Minka Haverkort van Buiteom….. 
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vragen 




