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Plangebied

25 - 30 woningen per hectare

www.borgronden.nl

V.O.F. Naarden BORgronden maakt plannen 
namens de huidige grondeigenaren:

- Coen Hagendoorn
- Slokker

- Familie Kuhn
- Tuincentrum van de Water

Voldoende ruimte voor

parkeren op eigen terrein 

en in de openbare ruimte

Ruimte voor 
groen en water

Ten minste 
40 woningen in het 
sociale segment

Gevarieerd woningaanbod 
in diverse prijscategorieen

Geluidwerende 
woningen aan de A1

Duurzame
wijk

Quick scans

Randvoorwaarden 
Gemeenteraad 
Gooise Meren
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Globale planning

2017 2018 2019 2020

Participatie
Stedenbouwkundig 

Programma van 
Eisen (SPvE)

Bestemmings-
plan

Inspraak Omgevings-
vergunning

Inspraak BouwParticipatie
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Planning participatie
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November December Januari Februari Maart

Besluitvorming

Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE)

Collegebesluit

Verkiezingen

Klankbordgroep

Klankbordgroep Borgronden

Informatie

Informatieavond

Participatie

Werkgroep ‘verkeer’ en ‘woningbouw en groen’

Kerstvakantie Voorjaarsvakantie
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Klankbordgroep

In de klankbordgroep heeft een 
afvaardiging van de volgende 
belangenverenigingen zitting:

Leden van de klankbordgroepen zijn 
vanavond aanwezig en te herkennen 
aan de gele badges.

- Bewonersvereniging Anton van der Horstlaan

- Bewonersvereniging Schubertlaan

- Borgronden Comiteé

- Buurtplatform Remcom

- Mooi Naarden

- Kwaliteit van het proces mede bewaken

- Niet de ’wat’-vraag maar de ’hoe’-vragen:

  - Hoe vergaren we de input? 

  - Hoe voelt iedereen zich gehoord? 

  - Hoe bereiken we iedereen?

- Algemeen belang

Rol van de Klankbordgroep
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Werkgroepen

Spelregels

- U bent belanghebbend bij de ontwikkeling van de BORgronden

- Wij vragen u mee te denken over woningbouw en groen  
of verkeer

- U denkt mee binnen vooraf gestelde randvoorwaarden

- U woont alle werkgroepbijeenkomsten bij

- U denkt actief mee

- Alle werkgroepdeelnemers zijn gelijkwaardig

Rol van de werkgroepleden
Wij vinden het belangrijk dat deelnemers aan de 

werkgroepen een kritische, opbouwende houding 

hebben, waarbij u zich richt op het belang van 

de gehele omgeving. Wij vragen u dus om uw 

eigen belang te ontstijgen en open te staan voor 

signalen uit de diverse achterbannen. Wij verwach-

ten van u dat u betrokken bent bij het project en 

(pro)actief meedenkt binnen de gestelde kaders. 

Deelname is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.

Wilt u meedenken met een van de 

werkgroepen? Meld u dan nu aan!

Direct na de jaarwisseling willen wij met geïnteresseerden dieper 
nadenken over de onderwerpen: ‘wonen & groen’ en ‘verkeer’. 
Hiervoor worden twee werkgroepen opgericht.

Aanmelden kan ook tot en met 13 december op de website
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Verkeer

Ontsluitingsmogelijkheden

Verkeersstromen
Waar nieuwe woningen worden gebouwd, komen 

ook nieuwe verkeersstromen. Elke dag komen 

mensen aan en vertrekken uit de wijk. Dat geldt 

niet alleen voor automobilisten, maar ook voor 

voetgangers en �etsers.

Bij de zoektocht naar de optimale invulling van 

de wijk, wordt goed gekeken naar deze verkeers-

stromen. Deze houden namelijk niet op aan de 

rand van de nieuwe wijk. We onderzoeken 

daarom graag, samen met belanghebbenden, 

de mogelijkheden waarbij we zoveel mogelijk 

rekening houden met de leefbaarheid, veiligheid 

en het woongenot ook in de bestaande wijken.

Oplossingsrichtingen die we hierbij bijvoorbeeld 

ook zullen onderzoeken, zijn de inrichting van een 

autoluwe wijk en autodelen. 



www.borgronden.nl

Verkeer
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Wonen, groen & water

Aanwezig water

Diversiteit in dichtheid bebouwing

Hogere dichthe
id

Tussenzone

Lagere dichthe
id
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Milieu

Geluidswering nieuwe geluidswering

bestaande geluidswering

Onderzoek
We hebben op diverse thema’s onderzoek 

gedaan. Denk bijvoorbeeld aan luchtkwaliteit, 

geluidshinder, behoud van waardevolle �ora 

en fauna, etc. Al deze onderzoeken zijn terug te 

vinden op onze website. De globale conclusie is 

dat op deze locatie, woningbouwontwikkeling 

plaats kan hebben binnen alle wet- en regel-

geving van gemeente en rijk.


