
 
Participatieverslag 
 

 
Inleiding en doel 
In 2019 heeft woningbouworganisatie Wonam het pand aan de Willem Dreeslaan 55 gekocht van 
de Stichting Forensisch Zorgspecialisten, met als doel om op deze plek woningbouw mogelijk te 
maken. In overleg met de gemeente Utrecht is Wonam gestart met het ontwikkelen van plannen 
voor deze locatie. Een belangrijk onderdeel van dit planvormingsproces is het betrekken en 
informeren van de (directe) omgeving van deze locatie.  
 
Op donderdag 10 december is het eerste initiatief, vooruitlopend op de formele procedures, 
online voorgelegd aan de directe omgeving met een tweeledig doel: 1) het ophalen ven eerste 
reacties en input en 2) het betrekken van de omgeving bij het te volgen vervolgproces voor 
participatie. Het participatieniveau is daarmee een mix van informeren en raadplegen geweest (1e 
en 2e niveau participatieladder).  
 
Op donderdag 21 januari zijn de thema’s uit de bouwenvelop, vooruitlopend op de formele 
procedures, besproken met de klankbordgroep. De klankbordgroep bestaat uit bewoners en/of 
betrokkenen die zich tijdens de 1e bijeenkomst of naar aanleiding van de 1e bijeenkomst hebben 
aangemeld om verder mee te denken in een kleiner comité. Drie concrete thema’s stonden 
centraal: uitstraling en ruimtelijke beleving, invulling commerciële ruimten en inrichting openbare 
ruimte. In verband met de coronamaatregelen is gekozen voor een online invulling van de 
klankbordgroep. Aan de hand van een powerpointpresentatie is het gesprek gevoerd. Dit is 
georganiseerd op 21 januari 2021 van 20.00 tot 21.30 uur via MS Teams.  
 
Aanwezigen 
Namens de buurt waren er vier bewoners/betrokkenen aanwezig: 
Kerstin Steinhart Buurtcomité 
Francisco de Hon De Hon Vastgoed 
Ron Osvath  bewoner 
Ilanit Leu  Bewoner 
  
Twee bewoners waren niet aanwezig tijdens deze sessie: Anna Zanger (buurtcomite) en Ella 
Stoffers (bewoner). Zij ontvangen het verslag van de sessie en kunnen hierop reageren.  
 
Namens de organisatie waren er drie betrokkenen aanwezigen: 
Wonam Kai Mulder Ontwikkelaar 
Gemeente Utrecht Sanne Bischoff Projectleider Willem Dreeslaan 55 
Dietz Strategie & Communicatie Kristel Jansen in de Wal Adviseur Omgevingsmanagement 

 

Aan: Bewoners en betrokkenen omgeving Willem Dreeslaan 55 
Onderwerp: Verslag klankbordgroep 21 januari - herontwikkeling Willem Dreeslaan 55 te 

Utrecht 
Van: Wonam en Dietz Strategie & Communicatie 
Datum verslag: 22-01-2021 
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Samenvattend verslag en reacties klankbordgroep 

Inleiding 
De sessie startte met een kennismakingsronde. De bewoners/betrokkenen sluiten zich graag aan 
bij de klankbordgroep om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen, om input te leveren en te 
fungeren als vertegenwoordiger voor de buurt en/of om de huidige en nieuwe bewoners te 
informeren over de ontwikkelingen die er spelen. Vervolgens is aangegeven wat de rol van de 
klankbordgroep is: meepraten vooruitlopend op de formele procedures naar de brede 
bijeenkomsten die worden georganiseerd. Ook is er nog een terugblik gegeven op het proces wat 
tot nu toe is doorlopen, van aankoop en intentieovereenkomst tot de startbijeenkomst waar het 
initiatief kenbaar is gemaakt.  

Bouwenvelop 
De projectleider van de gemeente heeft een toelichting gegeven op de onderdelen die 
terugkomen in de bouwenvelop. Bij een bouwenvelop worden er allerlei aspecten onderzocht om 
de kansrijkheid van het project te onderzoeken. De bouwenvelop bevat ruimtelijke kaders, zoals 
mobiliteit en stedenbouwkundige inpassing. Vervolgens kunnen bewoners/betrokkenen formeel 
reageren op de bouwenvelop via de gemeente Utrecht. 

Reacties 
Er worden vragen gesteld over de bouwenvelop en hoe een initiatief tot stand komt. Daarnaast 
wordt er gereageerd op het beleid van de gemeente Utrecht, waar het aspect woningen voor 
ouderen naar voren komt. Een bewoner geeft aan dat er enorme behoefte is aan woningen voor 
ouderen en vraag zich af waarom dit geen kader is van de gemeente Utrecht. De projectleider 
van de gemeente Utrecht geeft aan dat er onderzoek is gedaan naar woningbehoeften in de 
wijken van Utrecht en op basis hiervan kaders zijn gesteld. In deze wijk gaat het om een mix van 
woningen. De ontwikkelaar geeft aan dat er momenteel wel onderzoek wordt gedaan of de 
woningen levensloopbestendig gemaakt kunnen worden. Op de Willem Dreeslaan 55 wordt 
gefocust op een mix van doelgroepen, waarbij het toegankelijk en aantrekkelijk moet zijn voor 
iedereen.  

Ruimtelijk en programma 
De huidige schetsen worden toegelicht. De ontwikkelaar geeft aan dat er op basis van de reacties 
tijdens de 1e startbijeenkomst is gekeken naar meer groen. Daarnaast is de stedenbouwkundige 
aansluiting op de omgeving verbeterd. Zo is er een andere opzet gemaakt, waarbij meer ruimte is 
gecreëerd. Denk aan de verandering van de rooilijnen in samenhang met omliggende gebouwen, 
een terugliggende gevel om ruimte te geven aan de plantaan (boom) en het creëren van meer 
ruimte bij de entree. In het midden wordt op het dak van de parkeergarage een groene daktuin 
gerealiseerd en de gevel van de parkeergarage zal vergroend worden. Dit zorgt voor een 
vriendelijke uitstraling. 

Reacties 
Er wordt positief gereageerd op het aangepaste ontwerp. Zo zien ze meer dynamiek in de gevel, 
zijn positief over de aansluiting bij de omgeving en de ruimte die wordt gecreëerd voor het groen. 
Ook vinden ze het fijn dat je tegen een groene muur of groene tuin aankijkt. Daarnaast wordt er 
ook kritisch gereageerd op het groen, over het feit dat dit verhoogd ligt en niet openbaar 
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toegankelijk is. Daarnaast worden er vragen gesteld over het behoud van de bomen. Deze blijven 
behouden. Verder wordt er een reactie gegeven op het aanzicht en het verzoek gedaan om te 
kijken naar het doorbreken van metselwerk voor een vriendelijke uitstraling. Om te voorkomen 
dat het een ‘massale’ muur wordt. Hierbij wordt het voorbeeld van de woningen aan de 
Troelstralaan benoemd. De ontwikkelaar geeft aan dat hij naar de mogelijkheden gaat kijken om 
dit bijvoorbeeld op kleine stukken toe te passen. 

Mobiliteit 
De parkeernorm van de gemeente Utrecht wordt gehanteerd. Daarnaast hanteert de gemeente 
het beleid dat er bij nieuwe ontwikkelingen waarbij parkeren op eigen terrein wordt gerealiseerd, 
nieuwe bewoners niet in aanmerking komen voor een parkeervergunning. Om te voorkomen dat 
de parkeerdruk in de wijk toeneemt. De ontwikkelaar geeft een toelichting dat er 17plekken 
worden gerealiseerd op het terrein wat voldoende is voor de doelgroep waarvoor wordt gebouwd. 
Daarnaast wordt ingezet op deelauto’s en elektrische oplaadplekken. Daarnaast werden er op 10 
december reacties gegeven over het fietsparkeren en de fietsstromen. Hier is de ontwikkelaar 
ook mee aan de slag gegaan. De fietsplekken zijn zoveel mogelijk aan de oostkant 
gepositioneerd, waardoor de routing richting de stad dan loopt via de Oudlaan.  

Reacties 
Er worden vragen gesteld over de entree van de parkeergarage (gesitueerd in de 
Idenburgstraat), het aantal parkeerplekken en de behoefte. De ontwikkelaar geeft aan dat de 
normen van de gemeente Utrecht wordt gehanteerd en wordt voorzien in de behoefte. Ook 
worden vragen gesteld over het parkeren door de commerciële bedrijven en bezoekers. De 
commerciële bedrijven die bijvoorbeeld een plek krijgen in de plint, krijgen ook geen 
parkeervergunning. Voor hen worden plekken gereserveerd in de parkeergarage. De bezoekers 
kunnen betaald parkeren in de omgeving.   

Openbare ruimte en groen 
Door de gemeente Utrecht is aangegeven dat de kwaliteit van de openbare ruimte belangrijk is. 
In het nieuwe ontwerp is er ruimte gemaakt voor vergroening. Daarnaast wordt ook de ruimte in 
de directe omgeving aangepakt. Er wordt gekeken om de openbare inrichting aan de voorzijde 
van het pand te verbeteren, met een hogere verblijfskwaliteit, minder parkeerplaatsen en meer 
groen. De gemeente is ook bezig met een eerste verkenning om de openbare ruimte in de directe 
omgeving te verbeteren. 

Reacties 
Er wordt gereageerd op het inleveren van parkeerplekken voor groen. De bewoners en 
betrokkenen geven aan dat er al parkeerplekken zijn ingeleverd voor groen en de parkeerdruk in 
de wijk hoog is. De gemeente geeft aan dat dit een eerste ambitie is en zij zeker graag van 
bewoners horen waar wensen en behoefte liggen m.b.t. de openbare ruimte. Een bewoner stelt 
het ‘auto-te-gast’ concept voor.  

Gezonde leefomgeving en duurzaamheid 
Dit onderwerp is belangrijk en hier wordt aan gewerkt. Door de gemeente Utrecht zijn 
duurzaamheidseisen gesteld en deze worden verder uitgewerkt door de ontwikkelaar. De 
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ontwikkelaar heeft ook gemerkt op 10 december dat dit een belangrijk aandachtspunt is voor de 
buurt.  

Reacties 
Er wordt een vraag gesteld over de status van het vleermuizen onderzoek. De ontwikkelaar geeft 
aan dat hij de exacte status moet checken en dat dit in ieder geval terugkomt in de bouwenvelop.  

Vooruitblik proces en afsluiting 
Tot slot wordt vooruitgekeken naar het proces. Het verslag van deze sessie wordt rondgestuurd 
en de bewoners/betrokkenen worden geïnformeerd over de publicatie van de bouwenvelop.  De 
klankbordgroep wordt op de hoogte gehouden van de status van het project. Daarnaast geeft de 
ontwikkelaar aan dat input voor de invulling van commerciële ruimten ook zeker nog welkom is. 
De deelnemers worden bedankt voor hun aandacht en tijd om hierin mee te denken en de 
bijeenkomst wordt afgesloten. 

Terugkoppeling 
Op 28 januari ontvangen de klankbordgroepleden dit verslag per e-mail. Per mail kan er nog 
gereageerd worden op het verslag (via info@willemdreeslaan.nl). Daarna zal de omgeving (alle 
aanwezigen van 10 december incl. de klankbordleden) per e-mail worden geïnformeerd over de 
uitkomsten van de klankbordgroep, een terugkoppeling wat er met deze input is gedaan en wordt 
de publicatiedatum van de bouwenvelop aangekondigd. De omgeving kan via de gemeente 
Utrecht vervolgens reageren op deze bouwenvelop.  
 
 


