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Stedenbouwkundig plan steeds concreter
Donderdagmiddag 6 juli w aren w e w eer bij u in de
w ijk aanw ezig. Dit keer om het stedenbouw kundige
plan te laten zien. Het is een voorlopig plan, maar de
meest essentiële punten w orden w el duidelijk. Het
groen krijgt ook w eer een belangrijke plek in de
nieuw bouw en het Almelose Kanaal w ordt beter
betrokken. We hebben donderdag veel positieve
geluiden gehoord.

Natuurlijk w as er ook een aantal kritische
opmerkingen, bijvoorbeeld over parkeren en inkijk.
Deze nemen w e mee bij de verdere uitw erking van
het plan.
Alle gesprekken met bew oners, de uitkomsten van
de tw ee w erkgroepen en projectdagen met externe
partijen w aren de input voor dit plan.
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Werkgroep ‘Gebouwen’
Uit de w erkgroep ‘ Gebouw en’ zijn onder meer
de volgende aandachtspunten gekomen:
- Speelse architectuur/mix van verschillende
gebouw en/grote en kleine w oningen
- Lichte kleuren, zonnige gebouw en met grote
ramen
- Zonnepanelen (en groen) op de daken en
kleine w indturbines
- Portiek voor contact met je buren
- In fietsenstalling ook ruimte voor
scootmobielen
Werkgroep ‘Openbare ruimte’
Uit de w erkgroep ‘ Openbare ruimte’ zijn onder
meer de volgende aandachtspunten gekomen:
- Groen Almelose Kanaal multifunctioneel,
met spel en speelaanleidingen
- Flexibel in de tijd in te richten
- Multifunctioneel groen: zow el speels als
ontw orpen ingericht
- Geen hangplekken
- Mogelijkheidvoor bew oners om zelf de
ruimte in te vullen
- Water als beleving, bomen
- Flexibele ruimte: bijv. koffietentje, tijdelijk
kroeg of ontmoetingsplek
Structuur
Het plan laat een nieuw e structuur voor de w ijk
zien: vier bouw blokken, samengesteld door
verschillende gebouw en met diverse gebouw hoogtes, die samen één buurt vormen. De
bouw blokken zijn omzoomd door groen. In de
hoven van de bouw blokken w ordt geparkeerd
door de bew oners van de aangrenzende
w oningen.
Er loopt een groene assenkruis door de buurt,
tussen de 4 bouw blokken door. Van de
Thomas à Kempis school naar het Provinciehuis. Maar ook van de Rechtbank naar het
Almelose Kanaal. Het is de bedoeling dat de
buurt autoluw w ordt. De hulpdiensten moeten
w el te allen tijde bij iedere w oning kunnen
komen. De paden in het groen zijn vooral
bedoeld voor fietsers en w andelaars.
Deze structuur is in overleg met de gemeente
tot stand gekomen. Er w ordt ook nog in
samenw erking met de gemeente gestudeerd op
een mogelijke parkeervoorziening in de buurt .

Wonen
In het plan zijn verschillende soorten w oningen
getekend. Appartementencomplexen van zo’ n 6
à 8 lagen, maar ook complexen van 3 lagen
hoog. De plattegronden zijn nog niet uitgew erkt,
maar door verschillende typen en groottes te
bouw en, proberen w e verschillende doelgroepen
in de w ijk te krijgen. Daarbij kunt u denken aan
kleine appartementen voor starters, Ook zijn er
grondgebonden w oningen (eengezinsw oningen)
in de plannen verw erkt.
Fasering
Tijdens het tw eede bakfietsmoment zijn er vragen
gesteld over de fasering, de peildatum en w anneer er
verhuisd moet w orden. Dat w eten w e op dit moment
nog niet. Zoals ook in het schema hieronder
w eergegeven, w illen w e dit in het voorjaar van 2018
bekend hebben. We begrijpen heel goed dat deze
onduidelijkheid voor veel onrust kan zorgen. Dat
vinden w e erg vervelend. De fasering en planning zijn
een enorme puzzel die w e goed en doordacht moeten
maken.
Het vervolg
Urhahn, het stedenbouw kundig bureau, gaat de
komende w eken dit plan verder uitw erken. Er zijn
nog veel punten die de nodige aandacht verdienen,
zoals zon en schaduw , het parkeren, autoluw maken
en de klimaatbestendigheid van de w ijk. Zodra er
nieuw s te melden is, komen w e w eer met de
bakfiets bij u in de w ijk.
Vragen?
Heeft u vragen, neemt u dan contact op met
Openbaar Belang via (038) 45 67 222 of via
info@openbaarbelang.nl. Ook kunt u altijd contact
opnemen met de w oonconsulenten voor vragen.
Verder kunt u ook contact zoeken met de
Bew onerscommissie 008 via
bew onerscommissie008@gmail.com of met de
Centrale Huurdersraad via
info@centralehuurdersraad.nl.

