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Technische instructies en afspraken
Ø Per thema gaan we met elkaar in gesprek, de gespreksleider geeft de beurt

Ø Steek je (digitale) hand op als je wilt spreken

Ø Denk eraan je microfoon aan te zetten als je wilt spreken 

Ø Degenen die niet aan het woord zijn houden de microfoons uit

Ø Presentatie wordt opgenomen voor intern gebruik i.v.m. verslaglegging

Ø Bij technische problemen: neem contact op met Kristel Jansen in de Wal: 
kjansenindewal@dietz.nl of via 06 22 88 76 33 of stuur Kristel een privébericht in 
de chat 

mailto:kjansenindewal@dietz.nl


Inhoud 
Ø Klankbordgroep

Ø Terugblik startbijeenkomst 10 december

Ø Bouwenvelop

Ø In gesprek over thema’s:

Ø Uitstraling en ruimtelijke beleving

Ø Inrichting openbare ruimte

Ø Invulling commerciële plint

Ø Vooruitblik 

Ø Afsluiting 



Klankbordgroep
Ø Voorstelrondje

Ø Rol van de klankbordgroep:

Ø Vooruitlopend op gemeentelijke procedures met elkaar in gesprek

Ø Meedenken over uitwerking thema’s:

Ø Uitstraling en ruimtelijke beleving

Ø Inrichting openbare ruimte

Ø Invulling commerciële ruimten



Terugblik startbijeenkomst 10 december
Welk proces hebben we doorlopen?
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Bouwenvelop
Wat is een bouwenvelop?

Ø Werkwijze van de gemeente Utrecht.

Ø Een bouwenvelop geeft de kaders weer van een project. Ruimtelijk en 
beleidsmatig.

Ø De inspraak voor de bouwenvelop is geen formele juridische procedure. Het biedt 
wel de mogelijkheid voor belanghebbenden om te reageren. 

Ø Binnen de gestelde kaders van de bouwenvelop mag het project worden uitgewerkt 
naar een bestemmingsplan of een afwijkingsbesluit (omgevingsvergunning).

Ø College van B&W neemt beslissing over bouwenvelop.

Ø Gemeenteraad heeft een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) afgegeven voor 
afwijkingsbesluiten.

Ø Het project Willem Dreeslaan 55 voldoet aan de verklaring van geen bedenkingen 
(vvgb).



Bouwenvelop



Ruimtelijk & programma
Ø Kaders vanuit gemeente:

Ø Aansluiting ruimtelijke structuur

Ø Programma

Ø Terugkoppeling input bijeenkomst 10 december:

Ø Stedenbouwkundige opzet

Ø Ruimte voor groen

Ø ‘Groene’ gevel/dak

Ø Meedenken over:

Ø Uitstraling en ruimtelijke beleving

Ø Invulling commerciële ruimten



Uitstraling en ruimtelijke beleving



Huidige situatie



Huidige situatie



Stedenbouwkundige analyse



Nieuwe situatie (buurtpresentatie 10 dec ’20)



Nieuwe situatie (klankbordgroep 21 jan ’21)



Vogelvlucht



Straatbeeld – Willem Dreeslaan/Oudlaan



Straatbeeld – Oudlaan



Straatbeeld – Willem Dreeslaan



Straatbeeld – Idenburgstraat



Invulling commerciële ruimten



Plattegrond – begane grond



Plattegrond – woonverdieping



Mobiliteit
Ø Kaders vanuit gemeente:

Ø Parkeernorm

Ø Terugkoppeling input bijeenkomst 10 december:

Ø Plekken voor fietsparkeren



Openbare ruimte en groen
Ø Kaders vanuit gemeente:

Ø Kwaliteit openbare ruimte 

Ø Vergroening 

Ø Terugkoppeling input bijeenkomst 10 december:

Ø Vergroening openbare ruimte

Ø Uitnodiging tot meedenken inrichting openbare ruimte

Ø Meedenken over:

Ø Inrichting openbare ruimte



Inrichting openbare ruimte

Ø Dit is een indicatie, hier kunnen 
geen rechten aan worden ontleend.



Inrichting openbare ruimte

Ø Dit is een indicatie, hier kunnen 
geen rechten aan worden ontleend.



Gezonde leefomgeving en duurzaamheid
Ø Kaders vanuit gemeente:

Ø Duurzaamheid

Ø Terugkoppeling input bijeenkomst 10 december

Ø Vergroening en verduurzaming gebouw



Vooruitblik proces en communicatie
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Bedankt voor uw 
aandacht!

Het verslag wordt per e-mail toegestuurd

U kunt ons bereiken via info@willemdreeslaan.nl

mailto:info@willemdreeslaan.nl

