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VERSLAG INFORMATIEBIJEENKOMST 28 SEPTEMBER 2015 

 

Onderwerp: Voorlopig Ontwerp Eerste Fase 

Locatie: KKC, Het Dorp 

 

Maandag 28 september vond de derde informatiebijeenkomst plaats over de 

vernieuwing van Het Dorp.  De bijeenkomst vormde een herhaling van de 

bijeenkomst van 13 juli over het Voorlopig Ontwerp van de eerste nieuwbouw. 

Omdat vanwege de zomervakantie niet iedereen in de gelegenheid was de 

bijeenkomst in juli bij te wonen, werd een tweede bijeenkomst georganiseerd. 

Circa 20 omwonenden woonden deze bijeenkomst bij. 

Na een welkomstwoord door Carla Smedema, regiomanager Siza Centrum, vertelde Hans 

Pepers, manager vastgoed bij Siza,  over wat er aan het ontwerp van de eerste fase 

voorafging.  

Pepers: “Een jaar of vier geleden is het masterplan vastgesteld. Dat masterplan ging 

over de vernieuwing van het terrein van Siza en het terrein van Groot Klimmendaal aan 

de overkant van Heijenoordseweg. We hebben toen met veel mensen gesproken en veel 

ideeën zijn in het masterplan verwerkt. Dat masterplan Een bijzondere gewone wijk 

vormt het kader voor de vernieuwing. Het gemeentelijk bestemmingsplan, een vertaling 

van het masterplan,  is daarna opgesteld. “ 

In het bestemmingsplan staat waar gebouwd mag worden, hoe groot de ‘footprint’ mag 

worden en ook hoe hoog. Wat in het bestemmingsplan staat is bindend. Daar mag niet 

van worden afgeweken. Het bestemmingsplan is twee jaar geleden vastgesteld door de 

gemeenteraad.  

Pepers: “En toen werd het even stil. We hadden bedenktijd nodig hoe we de volgende 

fasen zouden ingaan want er was nogal wat veranderd.  Het zorgstelsel veranderde en 

ook de economische situatie en meer in het bijzonder stagnatie op de bouwmarkt speelde 

ons parten. Dat is nu voorbij. Dat is dan ook de reden dat we nu met de eerste fase 

beginnen”.  

Kijkend naar het hele terrein van Het Dorp, start de vernieuwing langs de 

Amsterdamseweg, waar nu de afvalopslag is. Vlakbij het tunneltje onder de 

Amsterdamseweg. Zodra de eerste fase af is, wordt gestart met de ontwikkeling van de 

tweede fase. Pepers benadrukt dat bij die planontwikkeling opnieuw Dorpbewoners en 

omwonenden zullen worden betrokken 

 

Architectenbureau DoepelStrijkers 

Het architectenbureau DoepelStrijkers werd in november 2014 benaderd om mee te doen 

aan een prijsvraag rondom de eerste fase. Uiteindelijk werd DoepelStrijkers gekozen. 

Doorslaggevend voor de keuze voor DoepelStrijkers was hun ervaring met duurzame 

bouw.  

Architect Duzan Doepel: “Voor ons is het een droom om hiermee aan de gang te zijn.  

Iedereen kent het.  De bouw van Het Dorp begin jaren zestig betekende een radicaal 

nieuwe blik op de leefomgeving van mensen met een beperking. Ruim 50 jaar later staan 

wij voor dezelfde opgave.  Dat is een grote verantwoordelijkheid. Wij maken dan ook 

gretig gebruik van de ervaring van de eindgebruikers”. Die eindgebruikers, mensen met 
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een beperking, maken daarom dan ook integraal deel uit van het ontwerpteam voor de 

eerste fase.  

36 zorgappartementen en onderzoekscentrum 

Die eerste fase bestaat uit de bouw van 36 zorgappartementen én uit een ervarings- en 

onderzoekscentrum: een grote ruimte waar instelling praktijkgericht onderzoek kunnen 

doen naar innovatieve toepassingen en technieken die primair een bijdrage leveren aan 

de transformatie van Het Dorp maar die ook op andere terreinen toepasbaar zullen zijn.  

Doepel: “Het is de bedoeling dat de woningen enerzijds en het onderzoekscentrum elkaar 

versterken. We zoeken nadrukkelijk naar interactie tussen beide”.  

De nieuwbouw bestaat uit een galerijflat met terraswoningen. Het gebouw heeft twee 

gezichten: vanaf de zuidelijke kant zie je de woningen met de gemeenschappelijke 

terrassen, vanaf de noordkant zie je de gevel. Elke verdieping heeft 7 woningen. 

Bewoners kunnen op hun eigen balkon gaan zitten (een frans balkon) of samen met 

anderen op het gemeenschappelijk terras. Op elk terras komt groen.  

Focus op gezondheid en comfort 

Bij de bouw van de 36 zorgappartementen staat het principe van ‘active housing’  

centraal. Daarbij gaat het vooral om gezondheid en comfort. Doepel: “Duurzame 

materialen en duurzaam gebruik van energie spelen eveneens een belangrijke rol bij het 

active housing maar de gezondheid staat voorop”. Daarbij gaat het vooral om daglicht. 

Zon heeft nu eenmaal een positieve impact op de gezondheid en daarom wordt daar ook 

op gebouwd. Door het gebruik van glas in de gevel komt veel daglicht binnen. Maar als 

de bewoners daar behoefte aan hebben kan dat daglicht ook worden afgeschermd.   

In de gangen van de nieuwbouw is rekening gehouden met een minimale draaicirkel van 

2.20 meter voor rolstoelen. In de gangen worden ook technologische toepassingen 

aangebracht die anticiperen op bepaald gedrag. Als iemand bijvoorbeeld in het gebouw 

verdwaalt, kan je die bewoner met behulp van een signaal weer in de goede richting 

wijzen. Deze techniek heeft ‘predictive environment’. 

Meerlaags gebouw 

Het eerste gebouw bestaat uit meerdere lagen. Hans Pepers, manager vastgoed Siza: 

“Hoe hoog de volgende gebouwen worden verschilt per locatie. Sommige gebouwen 

zullen lager zijn, andere gebouwen zullen een vergelijkbare hoogte krijgen”.  

  

Toekomstige bewoners 

Carla Smedema geeft aan dat de eerste 36 appartementen vooral bedoeld zijn voor 

mensen die nog willen leren. Smedema: “Dat kunnen zowel nieuwe bewoners zijn als 

huidige bewoners. Bijvoorbeeld voor mensen die uit het ziekenhuis komen of een 

revalidatiekliniek en die nog dingen moeten leren of die nog veel zelfstandiger willen 

worden en daarom meer willen leren. Of mensen die graag in de buurt van hun eigen 

familie willen wonen maar dat nog niet kunnen en nog dingen moeten leren.” 
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Landschap 

Willem Brouwers van het landschapsarchitectenbureau veenenbos en bosch gaf daarna 

een korte toelichting op de inrichting van het landschap. De vernieuwing van Het Dorp 

gaat gepaard met de herontwikkeling van het groen. Dat is al aan de orde bij de eerste 

fase van de nieuwbouw. De ambitie bestaat om de natuur zoveel mogelijk in de 

oorspronkelijke staat terug te brengen.  

Brouwers: “Het uitgangspunt bij de herontwikkeling van het groen is dat zoveel mogelijk 

bomen worden behouden.  Als een boom moet worden gekapt dan wordt daarbij naar 

locaties gekeken waar die bomen kunnen worden terug geplant.” 

Toegankelijke paden 

Ook wordt gekeken naar de inrichting van de verbindende paden. Omdat Het Dorp in een 

heuvelachtig landschap ligt, zijn er veel hoogteverschillen. Tussen het hoogste en laagste 

punt is sprake van zelfs 14 meter. Brouwers: “Voorop staat dat het voor iedereen 

gemakkelijk moet zijn om zich te verplaatsen.“ 

Bij de herontwikkeling van het landschap wordt ook gekeken hoe wateroverlast het beste 

kan worden voorkomen. Siza onderzoekt nu samen met de gemeente hoe de problemen 

het beste kunnen worden opgelost zodat omwonenden niet langer te maken hebben met 

wateroverlast.  

Langs de Amsterdamseweg staan bomen. Dat groen wordt zoveel mogelijk behouden. 

Het groen langs de Amsterdamse weg wordt zoveel mogelijk hersteld. Maar dat geldt ook 

voor de lintbeplanting van de andere wegen.  

Het tunneltje is een belangrijke verbinding naar andere wijken in het noorden. Er zijn nu 

al afspraken met de gemeente gemaakt dat zij het tunneltje opknappen. Ook de tra 

vormt een belangrijke verbinding. Daar zal ook goed naar worden gekeken, aldus 

Brouwers. 

Vragen 

Na de verschillende presentaties was er gelegenheid tot het stellen van vragen.  

 

Komt er nog een parkeergarage? 

Conform het master- en bestemmingsplan zal er een parkeergarage worden gebouwd. 

Op dit moment worden gesprekken gevoerd met mogelijke partners.  

 

Is Siza eigenaar van Het Dorp? 

Ja, Siza is eigenaar van Het Dorp. 

 

Financiert Siza de hele vernieuwing? 

Voor de vernieuwing wordt samengewerkt met partners. Reden hiervoor is dat het 

bekostigingssysteem van de zorg is veranderd. De bouw van voorzieningen zoals een 

gezondheidscentrum. wordt niet langer meer vergoed. De bouw daarvan wordt samen 

met partners opgepakt. De eerste fase van de vernieuwing doen we overigens in eigen 

beheer.  

 

Geen de bouwtekeningen de reële afmetingen weer?   

[een van de aanwezigen suggereerde dat de bouwtekeningen zodanig zouden zijn 

getekend dat de afstand tot de Amsterdamseweg groter lijkt dan in werkelijkheid het 

geval zou zijn] 
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Pepers wijst deze suggestie ondubbelzinnig af en beklemtoont dat de tekeningen op 

schaal zijn.   

 

Wanneer is het inloopuur? 

Dat is elke eerste dinsdag van de maand. Van 15.00 tot 16.00 uur. Ook omwonenden 

kunnen van dit inloopuur gebruik maken. Locatie: onder de Sleutel 

 

Waar komt de bouwplaats? 

Op dit moment is dat nog niet duide3lijk. Pas als het definitief ontwerp klaar is, wordt de 

bouwvergunning aangevraagd. Daarna wordt een aannemer gezocht. Pas als de 

aannemer is gecontracteerd komen vragen zoals die naar de bouwplaats aan de orde.  

 

Hoeveel zorgwoningen worden er gebouwd? 

Ooit is begonnen met 300 woningen in Het Dorp. IN de jaren zijn een aantal woningen 

samengevoegd. Nu zijn het er ca. 250.  In de toekomst zullen er nog minder woningen 

zijn. Dat heeft vooral te maken met ontwikkelingen in de zorg. In de zomerperiode is een 

woonwensenonderzoek gehouden onder bewoners. Daaruit is naar voren gekomen dat 

veel huidige Dorpbewoners wel elders zouden willen wonen.  

 

Wordt het nog steeds een gemengde wijk? Of zijn die plannen inmiddels achterhaald?  

Hans Pepers bevestigde dat het nog steeds een gemengde wijk wordt. De grond is nu 

eigendom van Siza. Maar voor de bouw van huur- en koopwoningen zal een deel van de 

grond worden verkocht.  

 

Destijds was sprake van het bouwen van een school. Speelt dat nog steeds? 

Destijds was het ROC geïnteresseerd in de bouw van een school. ROC is zelfs panden aan 

het afstoten en probeert onderwijs in aantal panden te centraliseren. Op dit moment zijn 

er geen gegadigden voor een school. 

 

Een paar jaar geleden waren er droomsessies over de vernieuwing. Krijgen we die in de 

toekomst opnieuw?  

De ideeën die door de bewoners en omwonenden in de droomsessies zijn ingebracht zijn 

verwerkt in de huidige plannen. In de toekomst zullen opnieuw sessies worden 

gehouden.  

 

Vervolg 

Zodra het Definitief Ontwerp gereed is, worden omwonenden en Dorpbewoners hierover 

geïnformeerd. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid omstreeks december/januari zijn. 

 


