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Met de nieuwsbrief van Het Dorp Vernieuwt informeren we u over de 

ontwikkelingen rondom Het Dorp. We werken toe naar een Dorp waar mensen 

met en zonder beperking samen leven in een prettige, duurzame en groene 

omgeving. Waar staan we nu en wat gaat er de komende periode gebeuren? U 

leest het in deze nieuwsbrief. Kijk ook op www.siza.nl/hetdorpvernieuwt. 

 

Nieuwbouwplannen Het Dorp gedeeld 

“Fijn dat de plannen gedeeld zijn. Ik word er vrolijk van.” Donderdag 9 januari 

maakten bewoners, medewerkers en omwonenden van Het Dorp kennis met de 

samenwerkingspartners én de plannen voor de herontwikkelingen van Het 

Dorp. 

BouwProperty Developments (BPD) en VanWonen 

zijn de partners die Het Dorp voor Siza gaan 

herontwikkelen. Tijdens drie sessies vertelden zij 

over de nieuwbouwplannen en werden de eerste 

beelden van het vernieuwde Dorp gedeeld. 

Voorbeelden van hoe Het Dorp eruit kan komen 

te zien.  

 

In de herontwikkeling worden 84 appartementen 

voor Siza gebouwd, dan zijn er in totaal 120 zorgwoningen. De appartementen zijn zelfstandig en 

liggen rondom gezamenlijke ontmoetingsruimtes. Daarnaast worden er ruim 100 reguliere 

gezinswoningen gebouwd. Dat maakt het vernieuwde Dorp een gemengde woonwijk waar mensen 

met en zonder zorgvraag kunnen wonen. U ontmoet elkaar bijvoorbeeld op het dorpsplein waar u 

een brasserie vindt. Of bij de dorpsbrink waar u gezellig kunt samenkomen voor bijvoorbeeld een 

barbecue. Ook gaat Het Dorp nog groener worden; er komt meer groen dan er nu is. “Dat is 

mooi,” liet één van de aanwezigen weten. 

 

 

 

http://www.siza.nl/hetdorpvernieuwt
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Verder ontwikkelen 

Een paar jaar geleden is er een masterplan ontwikkeld voor Het Dorp. Hierin staan de wensen die 

Siza voor Het Dorp heeft. Dit plan is ontstaan met hulp van bewoners en omwonenden van Het 

Dorp. BPD en VanWonen hebben dit plan als uitgangspunt gebruikt voor hun plannen voor de 

herontwikkeling. Over de ontwerpen van de woningen 

en de wijk is goed nagedacht, maar wijzigingen nog zijn mogelijk. De plannen worden nu namelijk 

verder uitgewerkt door BPD, VanWonen en Siza.  

 

Positieve reacties 

De opkomst tijdens de bijeenkomsten was hoog. Mensen waren nieuwsgierig naar de plannen én 

positief erover. Bewoners, medewerkers en omwonenden vonden de gebouwen er mooi uit zien en 

zijn blij met al het groen. Ze zijn blij dat de plannen bekend zijn. Het biedt perspectief. Er waren 

ook vragen. Bijvoorbeeld over auto’s in de wijk en waar deze geparkeerd kunnen worden. Bij 

woongebouwen kunnen auto’s kort parkeren. In het ‘mobiliteitshuis’ kunnen auto’s langer 

parkeren en kunnen bijvoorbeeld fietsen worden opgeladen en pakketjes afgeleverd worden. Zo  
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komt alleen bestemmingsverkeer in Het Dorp en zijn de wegen in Het Dorp alleen voor langzaam 

verkeer, zoals rolstoelgebruikers en fietsers. 

Presentatie terugkijken 

Op de website kunt u de presentatie van de bijeenkomsten downloaden. Dat kan op deze pagina: 

https://www.siza.nl/bibliotheek/verslagen-en-nieuwsbrieven.html 

Wilt u meer lezen over de plannen? Lees dan het persbericht: http://bit.ly/35ArKBe 

https://www.siza.nl/bibliotheek/verslagen-en-nieuwsbrieven.html
https://bit.ly/35ArKBe?fbclid=IwAR26QUCJZTC6l8d6bUYza0pDcNCUNKT3l2dOdmNev8vpLYfNAhqIQyrF6K0
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Het 1e Gebouw: update 

Het duurt niet lang meer tot het 1e Gebouw opgeleverd wordt. Aanstaande 

maart verhuizen de toekomstige bewoners. 

Het 1e gebouw is bedoeld voor twee doelgroepen: mensen met ademhalingsondersteuning die hier 

gaan wonen, en mensen met niet-aangeboren hersenletsel die hier voor maximaal twee jaar 

trainen om zo zelfstandig mogelijk te worden.  

Ook Academy Het Dorp neemt intrek in het 1e gebouw. Bij Academy Het Dorp kijken bedrijven, 

kennisinstellingen en zorgprofessionals op een vernieuwende manier naar de zorg. Samen met 

mensen met een beperking bedenken en testen zij slimme oplossingen en innovaties die het leven 

van mensen met een beperking gemakkelijker en zelfstandiger maken. Meer informatie staat op 

www.academyhetdorp.nl.  

Ruimer dan verwacht 

Bewoners bezochten gisteren voor het eerst hun toekomstige woning bezichtigd. Ze waren 

enthousiast: “ik kan niet wachten om te verhuizen!” De toekomstige bewoners vinden hun 

appartement ruimer dan verwacht en zijn enthousiast dat er veel daglicht door de grote ramen 

naar binnenkomt.  

Rondom het 1e gebouw 

Op dit moment zijn we hard bezig het gebouw in te richten zodat de bewoners kunnen verhuizen. 

Ook rondom het gebouw wordt nog een en ander ingericht. Zo komen aan de kant van de 

Amsterdamseweg bomen, zodat het een groen karakter krijgt. 

Het gebouw lijkt inmiddels al aardig op de destijds gemaakte artist impressions:  

 

http://www.academyhetdorp.nl/
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Agenda werkzaamheden Het Dorp Vernieuwt 

 

  

  

Januari 2020 Eerste fase sloop afgerond 

  

 

 

 

 

 

 


