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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 Terugblik proces

Ø Terugblik thema’s:

Ø Ruimtelijk & programma

Ø Mobiliteit

Ø Openbare ruimte & groen

Ø Gezonde leefomgeving & duurzaamheid

Ø Vooruitblik proces

Ø Afsluiting 



Terugblik startbijeenkomst 21 januari
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Ruimtelijk & programma
Ø Terugkoppeling input bijeenkomst 21 januari:

Ø Stedenbouwkundige opzet

Ø Aangepaste plan verder uitgewerkt

Ø Groene aankleding

Ø Groene muren

Ø Groene daktuin

Ø Gevels

Ø Grote vlakken metselwerk doorbreken

Ø Levensloopbestendig

Ø Alle woningen gelijkvloers

Ø Rolstoeltoegankelijk onderzoeken bij woningen begane grond



Huidige situatie



Huidige situatie



Nieuwe situatie



Impressie



Gevelbeeld



Plattegrond – begane grond



Plattegrond – woonverdieping



Doorsnede



Mobiliteit
Ø Terugkoppeling input bijeenkomst 21 januari:

Ø Parkeerplekken in parkeergarage gebouw

Ø Conform gemeentelijke parkeernorm

Ø Voor bewoners (krijgen geen parkeervergunning)

Ø Parkeerplekken openbaar gebied

Ø Conform gemeentelijke parkeernorm

Ø Voor bezoekers (betaald parkeren op straat)

Ø Voor bedrijven in plint (evt. parkeervergunning, dubbelgebruik)

Ø Deelauto 



Openbare ruimte & groen
Ø Terugkoppeling input bijeenkomst 21 januari:

Ø Groene aankleding

Ø Groene buffer rondom gebouw

Ø Behoud van bestaande bomen

Ø Parkeren inwisselen voor groen

Ø Van haaksparkeren naar langsparkeren Willem Dreeslaan

Ø ‘Auto te gast’-concept

Ø Onderzocht: Niet aan de orde gezien fietsroutenet



Gezonde leefomgeving & duurzaamheid
Ø Terugkoppeling input bijeenkomst 21 januari

Ø Status vleermuizenonderzoek

Ø Ecologische quickscan gedaan, vervolgonderzoek nodig voor vleermuizen

Ø Vleermuizenkasten opnemen in gevel nieuwbouw (1 kast per woning)

Ø Duurzaamheid

Ø PV-panelen op dak



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

Disclaimer: De getoonde beelden betreffen een studie, hier kunnen geen enkele rechten aan worden ontleend

mailto:info@willemdreeslaan.nl

