
 
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).  
 
Opzet van de startbijeenkomst 
Tijdens deze eerste startbijeenkomst voor bewoners en belanghebbenden werd meer verteld 
over de plannen voor de herontwikkeling van het huidige gebouw aan de Willem Dreeslaan 55 te 
Utrecht. Dit betekent dat bewoners en belanghebbenden geïnformeerd zijn over de eerste 
schetsontwerpen, de ambities voor de openbare ruimte, de uitstraling en de visie op het gebied. 
Tevens is de omgeving geïnformeerd over de planning en geconsulteerd over de rol die de 
omgeving verder kan en wil spelen in de planvorming. 
 
In verband met de coronamaatregelen is gekozen voor een online invulling van de 
startbijeenkomst. De online startbijeenkomst is op 10 december 2020 van 19.30 tot 21.00 uur 
georganiseerd via Zoom en is tevens opgenomen om op een later moment terug te kunnen 
kijken. 
 
Genodigden 
Voor deze startbijeenkomst is de directe omgeving (gebied Talmalaan tot Lauwerecht en Van 
Karnebeekstraat tot Schermerhornstraat) uitgenodigd middels een huis-aan-huis brief. Daarnaast 
is er contact opgenomen met de belangenvereniging in de wijk en met de gebouweigenaren in de 
directe omgeving.  
Bewoners en belanghebbenden konden zich aanmelden voor deze online bijeenkomst via 
info@willemdreeslaan.nl waarna een instructie voor deelname middels Zoom werd toegestuurd. 
 
 
 
 

Aan: Bewoners en betrokkenen omgeving Willem Dreeslaan 55 
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Aanwezigen 
Op de online bijeenkomst op donderdag 10 december waren 24 bewoners/belanghebbenden 
aanwezig, waarvan; 

• 13 Bewoners/belanghebbenden 
• 11 Bedrijven/eigenaren 

 
Daarnaast hebben 8 bewoners/belanghebbenden zich aangemeld om de online bijeenkomst op 
een later moment terug te kijken. 

Namens de organisatie waren er 5 personen aanwezigen: 
Wonam Kai Mulder Ontwikkelaar 
 MOKA architecten Jeroen Heijstee Architect 
Gemeente Utrecht Sanne Bischoff Projectleider Willem Dreeslaan 55 
Dietz Strategie & Communicatie Jasper Benus Adviseur Omgevingsmanagement 
 Kristel Jansen in de Wal Adviseur Omgevingsmanagement 
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Samenvattend verslag startbijeenkomst 
De presentatie tijdens de online bijeenkomst startte met een welkomstwoord en een toelichting 
op de historie en aanleiding van het project, inclusief de uitgangspunten die zijn meegegeven 
voor de plannen door de gemeente Utrecht. Vervolgens werd het eerste voorstel toegelicht door 
de architect met een inkijkje in de huidige situatie, de schetsen van het initiatief en voorbeelden 
hoe dit eruit kan zien in het straatbeeld. Het gaat hier echt om een eerste schets, waarbij het 
voorgestelde gebouw nog niet volledig uitgewerkt is in een concreet ontwerp. De toelichting op 
het initiaitef werd afgesloten met een uitleg over het ontwikkelprogramma, en de kaders en 
uitgangspunten hiervoor in het vervolgproces. Ook hier zijn nog niet alle keuzes in gemaakt, 
omdat het proces zich in een vroegtijdig stadium bevindt. 
 
Na het eerste deel van de presentatie werd tijd geboden voor vragen en reacties op het plan. 
Tijdens de bijeenkomst was er continu de mogelijkheid om vragen te stellen via de chat. De 
moderator gaf tijdens de ‘vragenrondes’ de beurt aan de deelnemers om live hun vraag toe te 
lichten. De vragen werden daarna direct beantwoord door de ontwikkelaar, de architect en/of de 
projectleider van de gemeente Utrecht.  
 
Het tweede deel van de presentatie bestond uit een toelichting op het proces, de planning en de 
communicatie met de omgeving. Het proces met betrekking tot de bouwenvelop en stappen tot 
aan de realisatie van de bouw werd uitgelegd. Daarna is een toelichting gegeven op de 
communicatie met de omgeving waarvoor huis-aan-huis brieven, vragen per e-mail, online 
bijeenkomsten en formele communicatie/reacties via de gemeente Utrecht wordt georganiseerd. 
Als afsluiting is aan de deelnemers gevraagd om een voorkeur op te geven voor verdere 
betrokkenheid tijdens het proces via de chat. Hierbij hadden zij de keuze voor 1) brede online 
bijeenkomsten, 2) meedenken in themawerkgroepen en 3) meedenken in een klankbordgroep.  
 
De bijeenkomst werd afgesloten met een tweede vragenmoment waar live vragen werden gesteld 
en beantwoord. De online bijeenkomst (inhoud van de presentatie en getoonde informatie) is 
opgenomen en terug te kijken via: https://www.youtube.com/watch?v=0G6Bvu0YfkI. In verband 
met de geldende AVG-regels zijn de deelnemers niet duidelijk herkenbaar in beeld. De door de 
deelnemers gestelde vragen en ingebrachte input is in dit verslag gedocumenteerd.  

Reacties 
De online bijeenkomst verliep in goede sfeer; de inbreng en vragen van de deelnemers konden 
grotendeels direct worden opgevolgd en de aanwezigen waren constructief-kritisch over de 
getoonde schetsen. De deelnemers waren tevens positief over de organisatie van de bijeenkomst 
en de informatie over het eerste initiatief en betrokkenheid in deze fase van de planontwikkeling. 
Daarnaast werden er ook enkele zorgen uitgesproken en kritische vragen gesteld. De nadruk 
hiervan lag voornamelijk op groen, openbare ruimte, parkeren, verkeer, duurzaamheid en het 
bouwproces.  
 
Tijdens de bijeenkomst is de behoefte gepeild bij de deelnemers voor het vervolg van de 
omgevingscommunicatie en betrokkenheid/participatie van de omgeving gedurende het proces. 
Hier is uitgekomen dat het overgrote deel de voorkeur heeft voor brede online bijeenkomsten. 
Daarnaast zijn er drie geinteresseerden voor het meedenken in een klankbordgroep. Een 
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compleet overzicht van de reacties, gestelde vragen en antwoorden is, per onderwerp gebundeld, 
toegevoegd aan dit verslag.  
 
Terugkoppeling 
Op vrijdag 11 december hebben alle aanwezigen en geïnteresseerden per e-mail de link naar de 
presentatie en inhoud van de online bijeenkomst ontvangen. De video-opname van de online 
bijeenkomst  is binnen een week 39 keer bekeken. Daarnaast wordt dit verslag inclusief vragen 
en antwoorden (Q&A) in de week van 21 december gedeeld met de bewoners en 
belanghebbenden die bij de bijeenkomst aanwezig waren of interesse hebben getoond in de 
terugkoppeling van de bijeenkomst. Tevens wordt in dezelfde e-mail teruggekoppeld hoe de 
communicatie- en participatie in het vervolgproces wordt aangepakt, op basis van de voorkeuren 
die zijn aangegeven tijdens de bijeenkomst.  
 
Vragen en reacties kunnen bewoners en betrokkenen indienen per e-mail via 
info@willemdreeslaan.nl. Daarnaast worden zij in kwartaal 1 2021 uitgenodigd om mee te 
denken over het opstellen van de bouwenvelop, waarbij tevens de reacties op het huidige plan 
worden teruggekoppeld.  
 
Samenvatting gestelde vragen en antwoorden | Q&A 
Onderstaande Q&A bevat een globale transcriptie van de gestelde vragen en bijbehorende 
antwoorden die tijdens de bijeenkomst voorbij kwamen en extra vragen/antwoorden ter 
aanvullende informatie. 

Algemeen 
1. Wat is de aanleiding van de ontwikkeling op de Willem Dreeslaan 55? 

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 is Wonam gestart met het ontwikkelen van plannen voor 
deze locatie.  

2. Wie zijn er betrokken bij de ontwikkeling? 
Naast woningbouworganisatie Wonam zijn de gemeente Utrecht en architect Moka architecten 
betrokken bij deze ontwikkeling. Dietz Strategie & Communicatie ondersteunt in het participatie- 
en communicatieproces. Daarnaast betrekken en informeren wij de (directe) omgeving van deze 
locatie in een vroegtijdig stadium van het proces.  

3. Waarom wordt er ontwikkelt in de Willem Dreeslaan?  
Met de herontwikkeling van het gebouw wordt mede voorzien in de woningbehoefte in de 
gemeente Utrecht. 

Ruimtelijke contouren/duurzaamheid 
4. Wat zijn de plannen voor de Willem Dreeslaan 55? 

Momenteel is er door Wonam een initiatief ingediend bij de gemeente om te kijken naar 
woningbouw op deze locatie. Hierin wordt gekeken naar een woonprogramma bestaande uit 
middenhuur/betaalbare koop en sociale huurappartementen met op de begane grond ruimte voor 
commerciële invulling. Groen en duurzaamheid staan in de plannen voorop, waarbij bijvoorbeeld 
wordt gekeken naar vergroening van de direct aangelegen openbare ruimte.  
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5. Welke uitgangspunten worden er door de gemeente Utrecht meegegeven? 
Vanuit de gemeente Utrecht worden een aantal uitgangspunten voor deze ontwikkeling 
meegegeven. Deze gaan over: aansluiting ruimtelijke structuur/stedenbouw, programma, 
mobiliteit, kwaliteit van de openbare ruimte, vergroening en duurzaamheid. Wanneer de plannen 
verder zijn uitgewerkt zal dit uiteraard getoetst worden door de gemeente. 

6. Past het ontwerp binnen het bestemmingsplan? 
Voor het ontwerp zoals deze nu is voorgesteld is een bestemmingsplanwijziging nodig, deze 
wordt meegenomen in het proces van de aanvraag van de omgevingsvergunning.  

7. Hoe zit het met parkeren, wordt hier voldoende ruimte voor gepland? 
 Uitgangspunt in de ontwikkeling is dat de bewoners van de nieuwe woningen op eigen terrein 
parkeren. Hiervoor wordt aangesloten bij het parkeerbeleid van de gemeente. 

8. Wordt er energieneutraal gebouwd? 
Wij hebben de ambitie om hier een duurzaam gebouw te realiseren. Geheel energieneutraal is 
waarschijnlijk niet haalbaar. Dat is bij de ontwikkeling van appartementen een grotere uitdaging 
dan bij bijvoorbeeld een eengezinswoning. Maar er wordt wel bijna energieneutraal gebouwd. Per 
1 januari 2021 gaan de eisen voor BENG (Bijna EnergieNeutrale Gebouwen) in en daar zullen we 
aan voldoen. 

9. Is het mogelijk om trapsgewijs te bouwen, met meer groen, licht en speels? 
Er zijn meerdere volumes te bedenken met het aantal woningen dat we voor ogen hebben. Het 
moet echter wel passen binnen de stedenbouwkundige context. Dit is iets wat we zullen bekijken 
in het vervolgproces. 

10. Hoe zit het met bergruimte van de woningen, bijvoorbeeld voor de fietsen? 
De woningen krijgen een eigen inpandige berging in de woning zelf en we realiseren een grote 
gemeenschappelijke fietsenstalling waar ruimte is voor in ieder geval 2 fietsen per woning. 

11. Kunnen er muurplanten gebruikt worden en kan het platte dak ook groen worden? 
Het toepassen van muurplanten is een goed idee. Voornamelijk bij de gevel van de 
parkeergarage zou dat een mooie toevoeging kunnen zijn. De mogelijkheid om groene daken toe 
te passen zullen we nader onderzoeken, ook omdat we tevens zonnepanelen op de daken willen 
leggen voor de opwekking van (groene) energie. 

Programma 
12. Ligt het programma voor de herontwikkeling al vast? 

Voor het programma van de herontwikkeling zijn uitgangspunten door de gemeente Utrecht 
vastgesteld. 35% van het programma zal bestaan uit sociale huur, de overige 65% zal worden 
ingevuld met middenhuur en/of betaalbare koop. Daarnaast zullen commerciële units, 
fietsparkeerplaatsen en autoparkeerplaatsen een onderdeel vormen van het programma.  

13. Waarom is er gekozen voor commerciële ruimte in de plint en wat zien jullie als 
mogelijke invulling daarvan? / hebben er al haalbaarheidsstudies plaatsgevonden? 

We hebben gekozen voor commerciële ruimten in de plint omdat een mix aan functies zorgt voor 
een aantrekkelijke leefomgeving. Daarnaast vindt de gemeente Utrecht het belangrijk om naast 
voldoende woonruimte, ook ruimte voor werklocaties te behouden in de woonwijken. Omdat 
werkfuncties steeds meer naar de randen van de stad verdwijnen, is het belangrijk om deze 
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voorzieningen ook binnen de bebouwde kom te behouden. Tot slot passen woningen ook minder 
goed in de plint vanwege inkijk en privacy.  

We hebben nog niet onderzocht wat voor invullingen in de commerciële ruimten zouden passen. 
We bevinden ons nog in een vroeg stadium en daarom nodigen we jullie ook graag van harte uit 
om hierover mee te denken. 

14. Waar denkt men ongeveer aan qua prijs voor betaalbare koopwoningen of 
middenhuur? 

Volgens de regels van de gemeente Utrecht betreft betaalbare koop een koopprijs tot €307.400 
en middenhuur betreft huren tussen de € 737,14 tot €991,55 (prijspeil 1 januari 2020). Deze 
prijzen worden elk jaar geïndexeerd.  

15. Kunnen lokale mensen voorrang krijgen bij sociale huur? 
De sociale huurwoningen worden via Woningnet aangeboden. Daar zit een hele systematiek van 
toewijzingen achter, waarbij het niet zo is dat mensen die in de buurt wonen voorrang kunnen 
krijgen. 

16. Is er al bekend wie de verhuur gaat doen, als er wordt gekozen voor 
huurwoningen?  

Wij hebben als Wonam zijnde een eigen verhuurplatformgenaamd Woontank (www.woontank.nl). 
Mochten er middenhuurwoningen worden gerealiseerd, dan worden deze via Woontank 
verhuurd. Het is mogelijk om je alvast in te schrijven als woningzoekende bij Woontank, dan 
wordt op je op de hoogte gehouden van al het aanbod. De sociale huurwoningen worden 
verhuurd via Woningnet. In het geval van koopwoningen, zal de verkoop via een nader te 
bepalen makelaar verlopen. 

Openbare ruimte en groen 
17. Hoeveel parkeerplekken komen er op de begane grond? 

Het exacte aantal parkeerplekken in het plan moeten we nog berekenen. Wat we wel zien bij de 
doelgroep waar we voor bouwen (voornamelijk starters), is dat een lage parkeernorm kan worden 
gehanteerd, omdat het autobezit in deze doelgroep lager dan gemiddeld is.  We zien dat starters 
bijvoorbeeld steeds meer gebruik maken van deelmobiliteit, waarin wij ook in dit plan zullen 
voorzien. Deze groep hecht meer belang aan gebruik dan aan bezit. Daarnaast zorgt de 
aanwezigheid van goede OV- en fietsverbindingen in de omgeving van de Willem Dreeslaan voor 
een lager autogebruik. 

18. Verwachten jullie dat de parkeerdruk toeneemt in dit gebied? 
Vanuit de gemeente Utrecht wordt gesteld dat voor de nieuwe bewoners parkeervoorzieningen 
op eigen terrein moet worden gerealiseerd. Dit betekent dat de nieuwe bewoners geen 
parkeervergunning krijgen om in het openbaar gebied te parkeren. 

19. Hoe zit het met buitenruimte van de woningen m.b.t. balkons/terrassen? 
De woningen krijgen een balkon.  

20. Hoe wordt groen verweven in deze plannen en wat gebeurt er met de 
groenstroken? 

We hebben in de huidige studie enkel de massa geprojecteerd in de omgeving, maar er wordt 
natuurlijk nog gewerkt aan de plannen voor het openbare gebied. Daar ligt ook de ambitie vanuit 
de gemeente Utrecht om meer groen toe te voegen. 



 

 

 7 

21. Hoe zit het met de fietsstromen in de wijk? 
Daar hebben we in dit stadium nog niet naar gekeken. De impact van het plan op de fietsstromen 
is ook mede afhankelijk van de locatie van de entree van de fietsenstalling. Bij de verdere 
uitwerking zullen we hiernaar kijken en zo veel mogelijk proberen aan te sluiten op de bestaande 
fietsstromen. 

Proces  
22. Hoe ziet het vervolgproces eruit? 

In de bouwenvelop stelt de gemeente de kaders en uitgangspunten op voor het plan. Vervolgens 
wordt een voorlopig ontwerp en definitief ontwerp opgesteld. Daarna volgt de aanvraag van de 
omgevings-vergunning/wijziging bestemmingsplan. Op zijn vroegst zou eind 2022 gestart kunnen 
worden met de bouw. De bouw duurt naar verwachting ruim een jaar. De precieze bouwtijd volgt 
later in het proces als er een aannemer is aangehaakt.  Als alles meezit, wordt de oplevering 
verwacht in het begin van 2024. 

23. Hoe ziet het proces eruit in tijd? 
We bevinden ons dato november 2020 in een vroegtijdig stadium van het proces. Het initiatief is 
ingediend bij de gemeente en de eerste bewonersbijeenkomst voor de omgeving is op 10 
december 2020 georganiseerd. Op basis van de uitgangspunten van de gemeente Utrecht en de 
reacties en input van de omgeving wordt in het 1e kwartaal van 2021 de plannen verder 
uitgewerkt in een bouwenvelop. 

Na vaststelling van de bouwenvelop volgt de procedure voor bestemmingsplanwijziging cq. 
omgevingsvergunning. Dit duurt naar verwachting een halfjaar. De bouw zal op zijn vroegst eind 
2022 starten.  

24. Wie worden er uitgenodigd voor informatiebijeenkomsten en op welke wijze? 
We hebben de directe omgeving (gebied Talmalaan tot Lauwerecht en Van Karnebeekstraat tot 
Schermerhornstraat) uitgenodigd per brief, welke huis-aan-huis zijn verspreid. Daarnaast is 
contact opgenomen met de belangenvereniging in de wijk, waar het bericht ook is gedeeld op de 
Facebookpagina en is er direct contact opgenomen met de gebouweigenaren in de directe 
omgeving. 

25. Wanneer is er een mogelijkheid voor het indienen van een zienswijze/reactie op de 
plannen?  

Wij vinden het erg belangrijk om de omgeving te betrekken bij de ontwikkelingen van Willem 
Dreeslaan 55. Daarom leggen wij, vooruitlopend op formele procedures, de ruimtelijke contouren 
voor aan de omgeving om de eerste reacties op te halen. Ditzelfde proces doen we tevens met 
de bouwenvelop. 

Het indienen van een zienswijze is mogelijk tijdens de inspraakperiode van de bouwenvelop en 
de wijziging van het bestemmingsplan (omgevingsvergunning). Volgens de beoogde planning zal 
dit naar verwachting voor de bouwenvelop in het 1e kwartaal van 2021 zijn en voor de 
omgevingsvergunning in het 1e half jaar van 2022. 

26. Waarover kunnen wij als bewoners/bedrijven nog meedenken met de plannen? 
Momenteel bevinden we ons nog in een vroegtijdig stadium en daarom kunt u zeker nog 
meedenken over het project. Denk hierbij aan de uitstraling en ruimtelijke beleving, inrichting 
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openbare ruimte en de invulling van de commerciële plint. In december 2020 worden de eerste 
reacties opgehaald middels de online informatiebijeenkomst en per e-mail. Deze reacties worden 
verwerkt en vervolgens wordt teruggekoppeld welke wel/niet meegenomen kunnen worden. 

Uiteraard doen we ditzelfde in het verdere verloop van het proces. Zo nemen we de omgeving 
ook mee in het proces voor het opstellen van de bouwenvelop. Tijdens de formele procedures 
verzorgt de gemeente Utrecht de communicatie met de omgeving en is er een mogelijkheid om 
formeel te reageren op de plannen.   

De formele procedures staan gepland in het eerste half jaar van 2022. 

27. Hoe blijf ik op de hoogte van de ontwikkelingen? 
U kunt een e-mail sturen naar info@willemdreeslaan.nl. Na aanmelding houden wij u op de 
hoogte van het proces per e-mail. Tevens nodigen wij de omgeving middels huis-aan-huis 
brieven uit voor de informatiebijeenkomsten. 

a. Hoe kunnen we jullie bereiken voor vragen? 
Via info@willemdreeslaan.nl kunt u terecht voor vragen over dit project. 

Bouw 
28. Hoe ziet de planning van het bouwproces eruit? 

a. Hoe lang gaat de bouw duren? 
De bouw zal naar verwachting ruim 1 jaar duren. Voorafgaand aan de bouw wordt het bestaande 
gebouw gesloopt en zijn er saneringswerkzaamheden.  

b. Wanneer kunnen we de nieuwe bewoners verwachten? 
Wanneer alles goed verloopt zullen de nieuwe bewoners in 2024 de appartementen kunnen 
betreden. 

29. Hoe zit het met de bouwoverlast voor omwonenden? 
We zullen de bouwoverlast uiteraard proberen te beperken. Op het moment dat we verder in het 
proces zitten en er meer duidelijk is over de bouwwerkzaamheden, zullen we samen met de 
aannemer een bijeenkomst houden om het bouwproces toe te lichten en zaken als 
bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie te bespreken.  
 

a. Tussen welke tijden wordt er gebouwd? 
Voor de bouw wordt uitgegaan van de reguliere bouwtijden (officieel tussen 07.00 en 19.00 uur). 
Veelal zal dit van 07:00 tot 16:00 zijn. De relatief vroege starttijd heeft o.a. te maken met het 
ontwijken van files, maar ook met daglicht omdat het rond deze tijden (07:00 tot 16:00) de meeste 
tijd licht is, waardoor men veiliger kan werken. Uiteraard begrijpen we dat geluidsoverlast vroeg 
op de dag onwenselijk is, dus waar mogelijk zullen we de geluidsoverlast zo veel mogelijk 
proberen te beperken op dit tijdstip. We zijn momenteel nog in een dermate vroeg stadium van 
het proces, dat we nog geen aannemer hebben aangehaakt. Maar als we zover zijn dat de bouw 
kan gaan starten, zullen we vooraf samen met de aannemer ook dit soort zaken bespreken in de 
buurt. 

30. Hoe gaan jullie om met het bouwverkeer voor de werkzaamheden? 
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De aannemers zullen veiligheidsplannen maken en de wijze waarop het bouwverkeer wordt 
ontsloten in een later stadium met de directe omwonenden communiceren. De gemeente 
beoordeelt de veiligheidsplannen en de aan- en afvoerroutes van bouwverkeer. 

31. Ik wil daar wel wonen, wat zijn de mogelijkheden hiervoor? 
Bij interesse kunt u zich aanmelden via info@willemdreeslaan.nl. Dan houden wij u op de hoogte 
van de start verhuur en prijzen. Let op; de oplevering is pas voorzien in 2024. 

32. Is er al meer bekend over koop/huur/prijzen/etc.? 
Dit is nog niet bekend. 

 


