
Agenda bijeenkomst werkgroepen 

“Stedenbouw & Groen” en “Verkeer”
1. Welkom

2. Beknopte toelichting op historie

3. Planning

4. Toelichting rol gemeente en rol VOF

5. Doelstelling van werkgroepen

6. Toelichting op eerder besproken stedenbouwkundige ideeën

7. Wij zouden graag willen weten hoe u denkt over de wijze waarop

thema’s in een verkavelingsverkenning zijn verwerkt. Dat doen we graag

in twee werkgroepen; verkeer en groen & stedenbouw

8. Resumé van uitkomsten van de avond



2. Beknopte toelichting op historie 

- start participatie

- doorlopen procedure

- bijeenkomsten

- focus uiteindelijk meer op omgeving dan de locatie door verkeer

- nu moet de focus op de locatie



3. Planning 

Jaar 2018 2019

Maand augustus september oktober november december januari

Week

Datum 27-2 3-9 10-16 17-23 24-30 1-7 8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 26-2 3-9 10-16 17-23 24-30 1-6 7-13 14-21 21-28

Vakantie- en feestdagen (regio noord)

Projectmijlpalen Bijzonderheden en aandachtspunten

SPvE gereed 14-dec

Collegevoorstel gereed 7-dec

Particiaptieproces Bijzonderheden en aandachtspunten

Keukentafelgesprek wethouder(s) 11

Bijeenkomst Klankbordgroep 20-sep 18-okt 9-nov 11-jan

Bijeenkomst werkgroep Verkeer 10-okt 30-okt

Bijeenkomst werkgroep Wonen en groen 10-okt 30-okt

Terugkoppelbijeenkomst 22-nov

Website BORgronden 4-sep 8-okt 6-nov 29-nov 11-jan

Website gemeente Gooise Meren 6-sep 8-nov 11-jan

Nieuwsbrief 13-sep 7-nov

Advertentie/redactioneel stukje in Naarder Nieuws

Met name doorplaatsing artikel Naarder Nieuws 
op de webiste. En eventuele links naar 
raakvlakprojecten (bv. mobiliteitsvisie, Givaudan) 
en publicatie raadsvragen. 14-sep 8-nov 11-jan

Redactionele pagina Naarder Nieuws

1e keer met overzicht proces tot nu toe en 
proces dat komen gaat. Let op: hierbij heel goed 
duiden wat deel van gemeente en wat deel van 
VOF is.

5-sep 8-nov 11-jan

Facebook 
Beperkte inzet, omdat helder moet blijven dat de 
gemeentelijke rol is.

Ondersteunend aan participatieproces Bijzonderheden en aandachtspunten

Bijpraten wethouders 4-sep

Raadsinformatiebrief 10-sep

Raads-/commissie-informatiebijeenkomst 27-sep

Raakvlakken Bijzonderheden en aandachtspunten

Gemeentelijk mobiliteitsvisie/verkeersplan

Vergunning Givaudan



4. Toelichting gemeente Gooise Meren

Gemeente: gebiedsoverstijgende aspecten en procedureel 
(bijvoorbeeld verkeer en bestemmingsplan).

De gemeente toetst en controleert:
- vult de VOF de kaders die de gemeenteraad heeft meegegeven 
goed in? 
- Past de invulling binnen de geldende wet- en regelgeving? 
- Is het participatieproces goed doorlopen? 

Daarom als toehoorder aanwezig. 

De VOF doet alles wat op de locatie van de BORgronden 
plaatsvindt (bijvoorbeeld groen, woningbouw en verkeer in het 
gebied).

Gemeente Gooise Meren & VOF Naarden BORgronden: wie doet wat?

Start bouw

20202018

SPvE Bestemmingsplan Omgevingsvergunningen

2019



5. Doelstelling van werkgroepen 

- terugkoppeling van ingebrachte opmerkingen

- ophalen van ideeën, aandachtspunten en opmerkingen



Toelichting op eerder besproken stedenbouwkundige ideeën





situatie



bestaand water



?
?

?

?

PM inventarisatie bestaand groen



geluidwering



hoofdontsluiting



opbouw in woningdichtheid



verkenning stedenbouwkundige structuur



verkenning verkaveling





woningen als geluidwering



studie appartementen



doorsnede geluidwerende woning



geluidwerende woning naast poort



geluidwerende woning naast poort met aan- en opbouwopties



verkenning weg langs water



verkenning groen langs water



verkenning tuinen aan verbreed water



indicatie verloop dichtheden



voorbeeld gemiddelde dichtheid ca 26-27 won/ha









verkenning verkaveling



7. Wij zouden graag willen weten hoe u denkt over de wijze waarop 

thema’s in een verkavelingsverkenning zijn verwerkt. Dat doen we 

graag in twee werkgroepen; verkeer en groen & stedenbouw



Verkeer

Ontsluiting

 Ontsluiting verkeer van de BORgronden op aangrenzende wegen

 Ontsluiting verkeer binnen de BORgronden:

- voetgangers

- fietsers

- auto’s 

Parkeren

 Aantallen

 Locatie van parkeren (langs de weg, parkeerhoven, ..)



Stedenbouw en groen

Verkavelingsprincipes

 Verkaveling zone langs de A1 

 Verkavelingsmogelijkheden op de grens van het componistenkwartier

 Verkaveling middengebied.

Groen/water

 Suggesties voor verandering en toevoeging bestaande waterstructuur

 Behoud van bestaand groen, ideeën over nieuw groen en speelplekken



8. Resumé van uitkomsten van de avond 




