
Q&A informatiebijeenkomst woensdag 9 november 2016 
 

Op dit moment zijn we druk met de voorbereidingen voor het eerste nieuwe gebouw op 

Het Dorp. Als u regelmatig op Het Dorp komt, gaat u daar iets van merken. We 

informeren u daarom graag over de werkzaamheden en het vervolg. 

 

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Minke Geurts via vernieuwinghetdorp@siza.nl. 

 

 

Over het eerste nieuwe gebouw 
 

Wat wordt de functie van het eerste nieuwe gebouw aan Het Oosterveld? 

In het nieuwe gebouw komen 36 appartementen waar mensen met niet-aangeboren hersenletsel of 

een lichamelijke beperking leren en ontwikkelen om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven. Zij 

wonen er tijdelijk (maximaal drie jaar). Ook is er de Academy waar cliënten, Siza, bedrijven en 

onderwijsinstellingen samenwerken om producten te ontwikkelen die mensen helpen om 

zelfstandiger te kunnen zijn. 

 

Hoe ziet het nieuwe gebouw eruit vanaf de Amsterdamseweg? 

Het gebouw is vanaf de Amsterdamseweg nauwelijks zichtbaar. In bijlage 1 zijn beelden van de 

huidige en toekomstige situatie zichtbaar. 

 

Wanneer wordt het nieuwe gebouw in gebruik genomen? 

De planning is dat het gebouw eind 2017 wordt opgeleverd. 

 

 

Over de geplande werkzaamheden 
 

Wat gaat er de komende tijd gebeuren op de bouwplek?  

Na onderzoek is gebleken dat de grond op sommige plaatsen licht verontreinigd is. We willen de 

grond, voor mens en dier, veilig opruimen. Hiervoor hebben we een gecertificeerd bedrijf 

ingeschakeld. Zij voeren de vervuilde grond af of dekken de grond af. De grond die niet 

verontreinigd is, hergebruiken we op het terrein. De plek van de Enkweg en Meentweg wordt 

tijdens de bouw gebruikt voor een tijdelijke opslag van de grond. 

 

Hoe is de grond verontreinigd? 

Het komt vaker voor dat grond vervuild is. Zo moet het asfalt op de parkeerplaats op de plek van 

de bouwplaats opgeruimd worden. Op sommige plekken is de grond licht verontreinigd door asbest 

dat vroeger vaak onder paden en wegen werd gestort. Ook is er een afgebakende plek die is 

verontreinigd;. Deze plek kan normaal gesproken gewoon blijven liggen, aangezien de vervuilde 

grond nu niet in contact komt met de buitenlucht. Maar omdat het nieuwe gebouw voor een 

gedeelte in de heuvel komt te liggen, moeten we de grond verplaatsen. Omdat de grond dan wel in 

contact komt met de buitenlucht, moeten we deze bedekken en/of afvoeren, afhankelijk van de 

ernst van de vervuiling. 

 

Is de grond ook verontreinigd op andere plekken in Het Dorp? 

Dit verwachten we wel, want dit is gebruikelijk bij gebouwen van deze leeftijd. We hebben op 

verschillende plaatsen op Het Dorp grondmonsters genomen om in kaart te brengen welke 

verontreinigingen we kunnen verwachten en hoe we deze moeten saneren.  

 

Wat is de kans op archeologische vondsten in de grond? 

We verwachten dit niet, omdat er tijdens het grondonderzoek niets is gevonden. Maar we kunnen 

het niet uitsluiten: van tevoren weet je niet zeker wat je tegenkomt. 

 



Er zijn bomen gekapt, maar er zou toch juist geen groen weggaan? 

Er zijn bomen gekapt om ruimte te maken voor het nieuwe gebouw. Uiteindelijk plaatsen we op het 

terrein meer bomen terug dan zijn weggehaald. 

 

Wanneer worden de eerste gebouwen gesloopt? 

In de week van 5 december worden de parkeerboxen aan Het Westerveld gesloopt. Daar komen 

nieuwe parkeerplekken en een fietsenhok voor terug. In januari starten we met het afbreken van 

de Enkweg en Meentweg. Dit gebeurt in twee delen. Een deel van het gebouw aan de 

Jachthoornlaan blijft nog even staan. Dat komt omdat daar nog een vleermuispaartje woont. Voor 

de vleermuizen zijn vervangende kasten opgehangen. Wanneer we akkoord hebben om dit deel 

van de Meentweg te slopen, gaan we gaten in de muren maken om de vleermuizen te stimuleren 

op zoek te gaan naar vervangende woonruimte. 

 

Is er asbest aangetroffen in de gebouwen die gesloopt worden? 

Ja. In de daken van de Enkweg en Meentweg is asbest aanwezig. We hadden verwacht dat dit er 

zou zitten, omdat dat vrij gebruikelijk is bij gebouwen uit die tijd. Voordat we de gebouwen slopen, 

laten we het asbest verwijderen. En als we dan toch bezig zijn, gaan we dat meteen overal op Het 

Dorp doen. Dat scheelt later extra werk. Het asbest zit in daken en in een aantal technische 

ruimten. In de woningen, gangen en restopunten is geen asbest meer aanwezig; dat is tijdens de 

renovatie al verwijderd.  

 

 

Over parkeren en (bouw)verkeer 
 

Is Het Oosterveld nog toegankelijk? 

Vanaf januari 2017 zijn de doorgaande wegen door parkeerterrein Het Oosterveld afgesloten. 

Parkeren op Het Oosterveld is dan niet meer mogelijk. Er zijn alternatieve routes om de gebouwen 

aan de oostzijde van Het Dorp te bereiken. Deze routes gelden totdat de nieuwbouw op Het 

Oosterveld klaar is. De alternatieve routes worden met behulp van borden aangegeven en er is ook 

een plattegrond beschikbaar (zie bijlage 2). Ook de hulpdiensten zijn op de hoogte van de 

afgesloten wegen en alternatieve routes. 

 

Waar kan ik parkeren als het parkeerterrein Het Oosterveld wordt gesloten? 

Er worden tijdelijke parkeerplaatsen gemaakt op Het Westerveld aan de Heijenoordseweg. Vanaf 

Het Westerveld kan je de gebouwen aan de oostzijde van Het Dorp lopend bereiken in 5 tot 10 

minuten. Tegenover de Scheperweg komen vier parkeerplaatsen voor mensen die minder mobiel 

zijn. Kort parkeren is mogelijk op de parkeerplaatsen aan de Jachthoornlaan bij de 

huisartsenpraktijk en Bakkerij Van Eigen Deeg. Deze parkeerplaatsen zijn alleen bestemd voor 

mensen die minder dan een uur willen parkeren. 

 

Blijft de tunnel onder de Amsterdamseweg naar het centrum open? 

Ja. De tunnel blijft open. Alleen de weg naar Het Oosterveld is vanaf daar niet toegankelijk. 

Op de fiets of lopend zijn de wijken ten zuiden en noorden van het veld bereikbaar via de weg 

langs Klim en Dal. 

 

Is het al duidelijk hoe het bouwverkeer gaat rijden? 

Voor het bouwverkeer onderzoeken we of een aansluiting vanuit Het Oosterveld op de 

Amsterdamseweg mogelijk is. Zo nodig wordt een verkeersregelaar ingezet om de veiligheid te 

garanderen. 

 

 

  



Over de dieren in Het Dorp 
 

Wat gebeurt er met de vleermuizen?  

In Het Dorp zitten veel vleermuizen. Ze leven in en rond de gebouwen. Om te voorkomen dat de 

vleermuizen na het slopen van gebouwen geen plek meer kunnen vinden om te wonen, zijn nu 

alvast vleermuiskasten opgehangen in Het Dorp. 

 

Wat gebeurt er met de dieren op de dierenweide (herten, schapen en kippen)? 

Voordat we starten met de herinrichting van het veld verhuizen deze dieren naar hun nieuwe 

onderkomen. Dat zal volgens planning begin 2017 zijn. 

 

 

Over het vervolg  
 

Wat wordt de volgende nieuwbouwplek? 

In 2011 is samen met bewoners het masterplan voor het nieuwe Dorp opgesteld. Dit plan is het 

uitgangspunt voor Het Dorp Vernieuwt. In het bestemmingsplan voor Het Dorp zijn bouwvlekken 

aangegeven. We onderzoeken welke gebouwen daar kunnen komen. Begin 2017 moet het duidelijk 

zijn welke volgende stappen we kunnen zetten. 

 

Het eerste nieuwe gebouw komt aan de oostkant van Het Dorp. Betekent dit dat deze 

kant van Het Dorp als eerste wordt vernieuwd? 

Nee. Het kan ook zo zijn dat de volgende nieuwe gebouwen verspreid over Het Dorp liggen. We 

zijn nu nog bezig met het maken van de planning. Dat is een hele puzzel, omdat we vinden dat 

bewoners zo min mogelijk moeten verhuizen en we ook voor vervangende woonruimte moeten 

zorgen wanneer hun gebouw wordt afgebroken.  



Bijlage 1 – Zichtbaarheid nieuwe gebouw vanaf Amsterdamseweg 

 



Bijlage 2 – Plattegrond met omleidingen 


