
Molenkwartier



Programma

• Welkom, toelichting op programma

• Wie is wie, voorstelronde

• Reacties uit het verleden over de plannen

• Aanvullen reacties door aanwezigen

• De volgende stappen: proces & planning

• Afsluiting



Wie is wie

• Egon van Ineveld, Erik vd Elst

• Paul Roodnat

• Theo Dohle 



TUINEN VAN GENTA

SYNCHROON



TUINEN VAN GENTA

SYNCHROON



LEF EN LIEFDE



Synchroon is een maatschappelijk betrokken 
projectontwikkelaar die houdt van de stad. In de 
stad realiseert Synchroon graag mooie
projecten, waarin mensen op een prettige 
manier wonen, werken, winkelen en recreëren. 

WIE IS SYNCHROON?

SYNCHROON





LEF    LIEFDE    MOOI    WARM   TROTS

SYNCHROON



HOE?

SYNCHROON



VISIE   LOCATIE   DOELGROEP   CONCEPT

SYNCHROON



WAT?

SYNCHROON



















ONZE ROL?

SYNCHROON



DOE - ONTWIKKELAAR

SYNCHROON



ERA CONTOUR



WIE IS ERA CONTOUR?

BLIJE BEWONERS EN STERKE STEDEN

Gaat het over wonen? Dan gaat het over ERA Contour! Als 

stedelijk vernieuwer maken wij al jarenlang plekken waar 

mensen gelukkig en veilig kunnen leven. Of het nu gaat om 

nieuwbouw, transformatie, renovatie, onderhoud of beheer: we 

zetten onze expertise in tijdens de héle levenscyclus van onze 

buurten.  



HOE?





WAT?











ROL ERA CONTOUR



MEDE-ONTWIKKELAAR  |  BOUWER



VERVOLG

SYNCHROON



TERREIN BEHEER

SYNCHROON



GEBOUW BEHEER

SYNCHROON



PARTICIPEREN

SYNCHROON



ONTWERPEN

INBO



WIJZIGING BESTEMMINGSPLAN

SYNCHROONGEMEENTE | SYNCHROON



SLOPEN | SANEREN

SYNCHROON



VERKOPEN

SYNCHROON



BOUWEN

ERA CONTOUR





TIJDPAD

SYNCHROON

Informatiebijeenkomst 10 okt 2016
Schetsontwerp/haalbaarheid okt 2016 > dec 2016
Klankbordgroep (1) jan 2017
Ontwerp/haalbaarheid jan 2017 > mrt 2017
Klankbordgroep (2) feb/mrt 2017
Afronden ontwerp mrt/apr 2017
Presentatie in/aan de wijk april 2017

Wijziging bestemmingsplan sep 2017 > sep 2018
Slopen/saneren/bouwrijp maken Q3-2018 > Q1-2019
Verkopen (gefaseerd) Q3-2018 >
Bouwen (gefaseerd) Q1-2019 > 2021



Participatie

• We beschouwen ons al te gast in de buurt

• Participatie is dè kans om de buurt te betrekken en de plannen beter 
te maken

• De Wijde Blik zorgt voor een inspirerend proces met ruimte voor 
inbreng

• We werken volgens het consultatiemodel:
• Een klankbordgroep mag gevraagd en ongevraagd adviseren

• Gemeente/Synchroon/ERA-contour proberen reacties te verwerken of 
kunnen aangeven waarom dat niet kan



Klankbordgroep 
1

Klankbordgroep 
2

Terugkoppeling resultaten 

in algemene bijeenkomst 
voor de buurt

Algemene 

startbijeenkomst 
voor de buurt 

Gedurende 

proces steeds 
meer focus

Gemeente, 

ontwikkelaar, 
architect a/d slag



Klankbordgroep

• Compacte groep waarmee we overleggen: 8 tot 10 
buurtbewoners

• Goede verdeling over de omgeving

• Later aparte bijeenkomst voor inrichting groen en 
voorzieningen met bijvoorbeeld ruimte voor 
inbreng door kinderen

• Na afloop aanmelden



Participatie

• Aanmelden klankbordgroep, lijst bij de deur

• Website: participatie.tuinenvangenta.nl



Terugblik...

Ontwikkelaars

Plannen

Inbreng vanuit de wijk

Bestemmingsplanprocedure

Vanavond gaan we starten met de "Tuinen van Genta"



Waaruit bestaat de eerste stap?

Verkenning:

Belangen

Buurt, gemeente, ontwikkelaar

Opgaven

Programma, randvoorwaarden

Wensen

Ruimtelijke kwaliteit, aanvulling voor de stad

Financiën

Het moet wel uit kunnen



Terughalen reacties uit dossiers

Verbindingen 
5 thema´s



Verbinding met de plek

IDENTITEIT 

Wens voor ziel en bestendige identiteit



Verbinding met de stad

VERKEER 

• Aansluiting een en tweerichting straten op 
Teteringsedijk

• Ontsluiting Goeseelsstraat tweerichting

• Veiligheid binnenbocht

• aanbrengen plateau’s

• 30 km/u regime

• Molenkwartier effect op gehele Teteringsedijk



Verbinding met de stad

HISTORISCH LINT 

• herprofilering van de Teteringsedijk

• afstand lint ter plaatse van plangebied te smal 
voor eenduidig profiel

• inrichting en vergroening van de Teteringsedijk



Verbinding met de stad

RANDZONES PLAN

• architectuur van nieuwe bebouwing aan de 
Teteringsedijk

• spoorlandschap mag inrichtingsmogelijkheden 
gebied niet beperken

• geluidsscherm / geluidsonderzoek ‘weg- en 
railverkeerslawaai’ 

• aansluiting op werkgebied: toekomstige 
ontwikkelingsmogelijkheden openhouden



Verbinding met de buurt

PROGRAMMA

• woningtypologie divers

• geen vinex-oplossing

• % bereikbaar

• Hoge dichtheid relatie met groen



Verbinding met de buurt

OPENBARE RUIMTE

• bruikbare openbare groenstructuur

• Parkeerverkeer

• parkeerplaatsen achterzijde woningen

• voor- en achterkantensituaties

• verankering ontwerp in gedetailleerd 
buitenruimteplan 



Verbinding met de omwonenden

BESTAANDE SITUATIE
• Bewoners plangebied

- afstand nieuwbouw en straten naar woningen en tuinen

- bereikbaarheid bestaande achtertuinen

- verbouwing/transformatie woningen 

- parkeerdruk Hoge Steenweg

• Genta gebouw

- secuur omgaan met transformatie/nieuwbouw

- positie entree

- afstand naar bestaande zijgevel met ramen, wateroverlast

• Overlast

- sluitingstijden horeca, drugshandel, ongewenst parkeren

• Omwonenden

- communicatie in 2 richtingen



Verbinding met de plek IDENTITEIT
Verbinding met de stad VERKEER
Verbinding met de stad RANDZONES PLANGEBIED
Verbinding met de buurt PROGRAMMA en VOORZIENINGEN
Verbinding met de buurt inrichting en gebruik van de OPENBARE RUIMTE

THEMA’S



Plenaire terugkoppeling



Hoe verder?

• Vanavond ophalen input, vormen klankbordgroep

• Terreinbeheer

• Intern ontwerptraject van ontwikkelaar en gemeente

• In gesprek met klankbordgroep

• Uitwerking intern

• Finale terugkoppeling met klankbordgroep

• Planologische procedure met informatieavond in de wijk


