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 De gemeente en ontwikkelaars 
 hechten veel waarde aan  
 een goed participatie  proces  
 waardoor wij met uw inbreng  
 tot het best mogelijke plan  
 kunnen komen.

creëren met integrale aandacht voor de fysieke, 
ruimtelijke en sociale dimensie van het wonen. Dat 
doen we vanuit onze maat schappelijke over tuiging 
dat iedereen recht heeft op een fijn en betaal baar 
(t)huis in een prettige leefomgeving. 

UrbanMade 
We zijn een projectontwikkelaar die aantrekkelijke 
en duurzame projecten realiseert. Grondstoffen, 
energie, ruimte, water en natuur worden schaarser. 
In een circulaire economie wordt bewust om
ge gaan met deze toekomstige schaarste. We 
ontwikkelen daarom volgens circulaire ontwikkel
principes. Deze dra gen eraan bij om vastgoed
ontwik kelingen ook in de toekomst waardevast, 
betaal baar, gezond en duurzaam te houden.
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Met deze gezamenlijke nieuwsfolder van de 
gemeente Montfoort en twee ontwikkelende 
partijen informeren we u graag over de studie die 
is gestart naar de haalbaarheid van woningbouw 
op en rond Rapijnen. Dit gebied is al langer door 
de provincie Utrecht en de gemeente Montfoort als 
mogelijke woningbouwlocatie aangewezen. We 
hebben het initiatief genomen om onderzoek te 
doen naar de haalbaarheid van woningbouw op 
deze locatie.

VOORSTELLEN INITIATIEFNEMERS 
BPD en UrbanMade zijn eigenaar van de kavel die 
voorheen in het bezit was van de familie De With aan 
de Nieuwe Zandweg. Deze kavel loopt evenwijdig 
langs en aan de dorpsrand van Oostwijk richting de 
sportvelden. BPD en UrbanMade stellen zich graag 
kort aan u voor.

BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
We zijn een gebiedsontwikkelaar die aantrekkelijke 
leefomgevingen realiseert. Met onze integrale 
aanpak zetten we in op betaalbaarheid en duur
zaam heid. Zodat we inclusieve leef omgevingen 



WOONVISIE MONTFOORT 2019-2030
Op 8 juli 2019 heeft de gemeenteraad de Woonvisie 
20192030 vastgesteld. Hierna heeft de gemeenteraad 
in januari 2020 de notitie plusprogramma woningbouw 
vast gesteld. Daarmee is het woningbouwprogramma 
van de gemeente verhoogd. Met de extra woningen wil 
de gemeente raad nog beter kunnen voorzien in de lokale 
behoefte en zorgen voor voldoende draagvlak voor 
het behoud van voorzieningen in de kernen Montfoort 
en Linschoten. De gestelde doelen voor woning bouw
ontwikkeling kunnen gedeeltelijk vorm krijgen op de 
door BPD en UrbanMade aangekochte gronden en 
rond het Sportpark Rapijnen. 

PROVINCIE UTRECHT
De locatie ligt buiten de rode contour van Linschoten en 
het plan heeft daardoor allereerst goedkeuring van de 
provincie Utrecht nodig. De provincie heeft inmiddels 
groen licht gegeven om plannen voor deze locatie te 
ontwikkelen. Hiermee staan de woningen er nog niet, 
maar zijn we wel een concrete stap dichterbij gekomen 
om meer woningen te bouwen in en voor Linschoten. Op 
deze locatie mogen 80 woningen worden gebouwd. 
Waar precies is nog niet uitgewerkt. 

INTEGRALE STUDIE NAAR “PARK RAPIJNEN”
Het is onze ambitie om het gebied op en rond Rapijnen 
te ontwikkelen tot een aantrekkelijk groen en duurzaam 
park (Park Rapijnen) waar het in de toekomst aan
trekkelijk sporten, recreëren en wonen is. Onlangs 
hebben we een eerste ruimtelijke verkenning opgestart. 
Deze verkenning vindt plaats binnen het gecombineerde 
gebied van Sportpark Rapijnen en de ‘kavel de With’ en 
wordt begeleid door stedenbouwkundig bureau Kien. 

Hierbij onder zoeken we onder andere op hoofd lijnen 
zaken als type woningen, ontsluiting, aanhechting met 
het dorp en de sport velden, groen structuren en fiets en 
wandelpaden. Een belangrijk uitgangs punt is dat de 
huidige sport verenigingen binnen Rapijnen gehuisvest 
blijven. Ook is het van belang om te onderzoeken 
hoe sport en woning bouw het beste kunnen worden 
gecombineerd. 

Daarom wordt bekeken hoe we kunnen bijdragen aan de 
in de Woonvisie gestelde doelen met de inrichting van de 
gronden tussen de woon kern en de sport velden. Zo doende 
kan het buiten gebied, een gedeelte van de gronden van 
initiatief nemers, groen blijven en sport en woon functies 
op een goede manier worden ingepast. Dit zou bijvoor
beeld tot gevolg kunnen hebben dat er, binnen Rapijnen, 
geschoven zal worden met de sportlocaties van 
Greenhearts en/of de Polstokclub Linschoten. Inmiddels 
hebben de eerste, positieve gesprekken met de sport
verenigingen plaatsgevonden. Tijdens het participatie
proces zal een en ander verder uitgewerkt worden.

Het is belangrijk dat we ook met alle andere belang
hebbenden en geïnteresseerden in Linschoten gaan 
spreken. We hechten veel waarde aan een goed partici
patie proces waardoor we met uw inbreng tot het best 
mogelijke plan kunnen komen. We kunnen ons voor
stellen dat u ook ideeën of suggesties heeft. Het is ook 
úw omgeving dus denk met ons mee! We gaan graag 
met u in gesprek: wat vindt u belangrijk? Waar moeten 
we rekening mee houden?

VERVOLGSTAPPEN
We verwachten dat binnen een aantal weken duidelijk 

Rapijnen

Kavel 
 de With
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is welk programma globaal haal baar is. Dat is ook 
het moment waarop we het participatie proces met 
omwonenden en betrokkenen starten om mee te denken 
over de verdere plan uitwerking. De opgehaalde ideeën 
en wensen nemen we waar mogelijk mee in de daar
op volgende uitwerking van het steden bouw kundig 
plan. Daarna moet er nog een bestem mings plan 
worden gemaakt. Na de definitieve goedkeuring van 
de provincie, kunnen we de bestemmings plan procedure 
opstarten. 

PARTICIPATIE 
In het najaar ontvangt u van ons een uitnodiging 
om met ons mee te denken over deze gebieds ont
wikkeling. Hierbij zal er alle ruimte zijn om aan te 
geven wat voor u belangrijke aandachtspunten binnen 
de gebieds ontwikkeling zijn. Denk bijvoorbeeld aan 
verkeersontsluitingen, park en groeninrichting, parkeren 
en duurzaamheid. Maar uiteraard zijn we ook benieuwd 
naar uw ideeën over andere onderwerpen.

BLIJFT U DIGITAAL OP DE HOOGTE? 
Om u zo goed mogelijk te (blijven) informeren over deze 
gebiedsontwikkeling hebben we een website gemaakt. 
De website (parkrapijnen.nl) zal gedurende het proces 
‘groeien.’ Via de website kunt u zich vanaf nu aanmelden; 
we houden u dan op de hoogte van alle ontwikkelingen 
en activiteiten. Later kunt u op deze website ook 
verslagen terugvinden van de participatiebijeenkomsten 
en alle verschenen nieuwsbrieven.

Voor de volledigheid, de informatie in deze nieuws
folder is tot stand gekomen door samenwerking tussen 
gemeente, BPD en UrbanMade en we zijn gezamenlijk 

de ‘afzender’ van deze informatie. Heeft u nu al vragen? 
Via de website kunt u uw vragen stellen. We zorgen er 
dan voor dat uw vraag door de juiste persoon wordt 
beantwoord. 
Heel graag spreken we u in het najaar, zodat we samen 
tot een mooi en breed gedragen plan kunnen komen! 

Hartelijke groet,
BPD | Eveline Keizer
Urban Made | Michel Zaadhof
Gemeente Montfoort | Reinier de Graauw

Linschoten


