
Bewonersbijeenkomst 
Noordrand I
22 maart 2021



Doel van de bijeenkomst

• In gesprek over de onderwerpen 
• groen en duurzaamheid
• wonen en leefomgeving 

• Welke kansen ziet u voor de bestaande wijk als de Noordrand wordt gebouwd. 

• We behandelen niet alle vragen die zijn gesteld tijdens het webinar.



Terugblik webinar 16 februari 2021

Aandachtpunten

• Relatie tussen de kwaliteit van het bestaande groen en het toevoegen 
van huizen;

• Uitzicht vanuit de bestaande huizen;
• Huizen voor speciale doelgroepen zoals ouderen en jongeren;
• Hoe gaat de Noordrand bijdragen aan het opwekken van energie;
• Zorg er voor dat niet alles wordt verhard;
• Welke extra mogelijkheden voor recreatie komen er. 

Hier gaan we vanavond verder op in. 



Waar staan we? 

• Informatieavond Mobiliteit - 15 maart 2021

• Informatieavond ‘Overige onderwerpen’ – 22 maart 2021

• Extra informatieavond op 30 maart voor mensen van wachtlijst

• Afronding participatieproces – 15-4-2021

• Aanpak verkeerssituatie 

• Besluit gemeenteraad – juni / juli 2021 i.r.t. aanpak verkeerssituatie



Opzet avond

• Plenair: presentatie
• Groen en duurzaamheid
• Wonen en leefomgeving

• Subgroepen / break-out rooms
• Workshop: welke kansen ziet u? 



Groen en Duurzaamheid



Groen en duurzaamheid

• Webinar: welke vragen zijn hierover bv. gesteld?
• Wat is de ecologische waarde van het gebied?
• Energiesysteem: hoe kan het gebied energieleverend worden?
• Hoe is de wateropvang geregeld?



Basis 1: ecologisch raamwerk



Basis 2: landschappelijke ondergrond



Ecologisch raamwerk

Landschappelijke 
ondergrond

+

Stedenbouwkundige hoofdopzet



Stedenbouwkundig basisplan



Groen-blauw hart



Slagen



Voorpost



Klimaatadaptatie en waterhuishouding



Duurzame mobiliteit



V O E D S E L B O S
Verblijfskwaliteit

Straatgerichte woningen

Woonpad Rijbaan met trottoir

Lommerijke lanen



V O E D S E L B O S
Ontmoeten en sociale cohesie



Energieopwekking



V O E D S E L B O S
Natuurinclusief en duurzaam ontwikkelen



Wonen en Leefomgeving



Wonen en leefomgeving 

• Webinar: welke vragen zijn hierover bv. gesteld?
• Wat is het effect op het uitzicht?
• Komt er ook hoogbouw, of alleen laagbouw?
• Wat voor woningen komen er?



Wonen



Zichtlijnen



Jeltje de Bosch Kemperstraat (1)



Jeltje de Bosch Kemperstraat (2)



Aletta Jacobsstraat



Heuvelweg (Tjalk)



Break-out!

1. Welke kansen ziet u voor Noordrand I?



Vervolg

• 30 Maart – extra bijeenkomst

• 7 april bijeenkomst met klankbordgroep over resultaten en vervolg

• April verwerken informatie en trekken van conclusies

• April overleg over verkeerssuatie 

• Tussentijdse informatie via website of via brief/mailings

• Juni raadsbesluit
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