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-

In het verslag zijn ter verduidelijking enkele slides opgenomen. De complete presentatie is
separaat op 28 oktober gepubliceerd op de website www.parkrapijnen.nl onder ‘participeren’.
De ontvangen inbreng op de post-it’s en online is een apart document ‘Ontvangen inbreng’
opgenomen op de website.
Tijdens de bijeenkomst zijn er diverse kritische vragen gesteld. Alle gestelde vragen, zowel
tijdens de bijeenkomsten, als op de post-it’s en online via het contactformulier zijn, om het zo
overzichtelijk mogelijk te houden, in een apart document ‘Vragen en antwoorden’
opgenomen. Ook dit document is op de website geplaatst.

Opening

Nathalie ten Have, van Buro Vastgoed Participatie en verantwoordelijk voor participatietraject, opent
de bijeenkomst en heet alle aanwezigen hartelijk welkom. Ook worden de deelnemers die de
bijeenkomst online thuis volgen via de streaming link worden van harte welkom geheten. Een
speciaal welkom aan wethouder Ivo ten Hagen.
Bij vastgoed ontwikkelingen is er altijd sprake van veel verschillende belangen. Zo ook onder de
deelnemers vanavond; aanwezig zijn omwonenden, woningzoekenden, sportverenigingen,
ondernemers, en diverse organisaties. Het doel van het participeren is om met de inbreng van de
verschillende kanten tot een optimaal plan te komen.
Vandaag staat de bijeenkomst in het teken van kennismaken en informatie en de plannen tot dusver
te delen, als vertrekpunt voor de verdere participatie. Ook zijn we benieuwd naar de eerste reactie
van deelnemers. Hiervoor zijn borden met diverse thema’s aanwezig waarop ideeën,
aandachtspunten en vragen aan het eind van de bijeenkomst verzameld worden. Ook online is het
delen van inbreng mogelijk via het contactformulier op de website.
Vervolgens wordt de agenda doorgenomen, waarbij nogmaals wordt benadrukt dat aanwezigen hun
inbreng kunnen noteren, zodat deze na de bijeenkomst op de borden geplaatst kan worden. Bij de
borden zullen aan het eind van de avond projectleiders vanuit de ontwikkelaars en de gemeente
aanwezig zijn om eventueel de thema’s nog verder toe te lichten. Bij het doornemen van de agenda
worden de initiatiefnemers voorgesteld die zich daarna zelf uitgebreider zullen voorstellen.

Vooraf
/ techniek
AGENDA
•
•
•
•
•
•
•

Opening en kennismaking
Visie gemeente
- Wethouder Ivo ten Hagen
Visie ontwikkelaars
- Michel Zaadhof (Urbanmade)
Stedenbouwkundige visie - Gereon Bargeman (Kien Ontwerp)
Toelichting participatie
Uw inbreng
Afsluiting

Hieronder volgt een verslag op hoofdlijnen van hetgeen besproken is per onderwerp.
•

Visie gemeente door wethouder Ivo ten Hagen

Welkom, fijn dat u er bent. In onze regio is een enorme vraag naar woningbouw. Wij willen
bescheiden bijbouwen om de kern in stand te houden. Het is belangrijk dat gekeken wordt hoe een
gemeenschap duurzaam in stand kan blijven. Een paar jaar geleden is daarom een Woonvisie
opgesteld. De insteek vanuit de gemeente is om mensen uit Linschoten in Linschoten te behouden,
om met elkaar Linschoten vorm te geven.
Vroeger bepaalde de gemeente alles, tegenwoordig is de rol van de gemeente kleiner. De rol van de
gemeente is nu vooral het begeleiden van en sturing geven aan initiatieven. De locatie Kavel de With
en Rapijnen, waarvoor we hier vanavond bij elkaar zijn, is door Provincie als kansrijk benoemd.
Projectleider Reinier de Graauw is hiervoor aangetrokken. De wethouder geeft aan begrip te hebben
voor de wensen die er zijn om woningbouw in de dorpskern te realiseren en hier blijft over
gesproken worden, maar om bedrijven uit te plaatsen, dat is nogal wat.
We zitten hier niet blanco. We hebben met de ontwikkelaars gekeken waar de kansen en
mogelijkheden liggen. We denken dat er iets kan, het is voor u nu het moment om ideeën en
suggesties op te halen. U bent de deskundige van uw eigen woonomgeving, uw inbreng is hartstikke
nodig. Vandaag geen debat, dat volgt later in het traject, maar vooral erachter komen wat er bij u
speelt en onderzoeken waar we wel en niet iets mee kunnen. Na dit hele project gaat er een
uitgewerkt plan naar de gemeenteraad, die uiteindelijk zal beslissen. We hopen dat dit moment snel
is, want we hebben veel behoefte aan woningbouw, voor iedereen.
•

Visie ontwikkelaars door Michel Zaadhof van Urbanmade

Welkom ook namens de ontwikkelaars, het is goed om te zien dat de betrokkenheid groot is. Er volgt
een korte introductie van UrbanMade en ook Eveline Keizer van BPD (voorheen Bouwfonds) krijgt
kort het woord en stelt zichzelf voor.

UrbanMade en BPD zijn 3 jaar geleden betrokken bij de locatie via de familie de With. Het is een erg
mooie plek en we hebben er dan ook alle begrip voor dat de beoogde ontwikkeling voor een deel
van de aanwezigen dubbele gevoelens oproept. Toch wil ik benadrukken dat de ontwikkeling ook
kansen kan bieden. Het is dan ook erg fijn dat ook die mensen vanavond aanwezig zijn. In het geval
dat de plannen doorgang vinden, is dit het moment om in te brengen wat u belangrijk vindt. Wij
gaan hier graag over in gesprek om te weten wat wij kunnen doen om aan wensen/ideeën tegemoet
te komen.
Ons doel is in de toekomst woningbouw ontwikkelen, ook daar wil ik helder over zijn. Er heeft
uitvoerig overleg plaatsgevonden met de gemeente over de kaders. Integraliteit met groen en
recreatie is daarbij erg belangrijk. Ook van belang is om doorstroming te bereiken; we kijken naar
een goede mix, het is niet de bedoeling dat hier alleen maar dure woningen komen.
•

Stedenbouwkundige visie door Gereon Bargeman stedenbouwkundige van Kien Ontwerp

Gereon stelt zichzelf en Kien Ontwerp voor. Hij heeft veel ervaring in kleine en middelkleine kernen,
is veel bezig op de rand van stedelijk naar landelijk gebied. In 2011 betrokken geweest bij de
vernieuwing van sportpark Rapijnen, dus bekend in het gebied maar nu een nieuwe opgave.
Vandaag gaat het over kavel de With en sportpark Rapijnen. Dit is bij elkaar het plangebied (zie slide
hieronder). Ook worden enkele beelden getoond van de huidige situatie op de locatie: het is leuk om
te zien hoe het gebied in beweging is sinds 2011 en goed om dit nu weer op te pakken in combinatie
met de nieuwe plannen.

Een aantal slides worden getoond met een bodemkaart, hoogtekaart en waterafvoer. Bij het
ontwerp wordt rekening gehouden met onder andere al deze aspecten.
De gemeente heeft voor het ontwerp ook uitgangspunten meegegeven. Deze worden getoond in
onderstaande slide.

Stedenbouwkundige uitgangspunten gemeente
•
•
•
•
•
•

•

Huidige agrarische bebouwingscluster aan Nieuwe Zandweg
Logisch verloop ontsluitingsweg
Geleidelijke overgang naar het open landschap
Aansluiten op ruimtelijke opzet van de wijk Rapijnen
Onderzoeken van het toevoegen van recreatieve wandelroutes
Nadruk op grondgebonden (2 lagen met een kap), bij appartementen
maximaal 4-5 lagen
80 nieuwe woningen in een mix van betaalbare en duurdere woningen

Toegelicht wordt dat de sfeer van de boerderij aan de Nieuwe Zandweg behouden moet worden.
Ook de ontsluiting is erg belangrijk: nu is de kans om het goed te doen! Ten aanzien van de overgang
van de bestaande en nieuwe wijk naar het landschap is een belangrijk aandachtpunt: probeer zo
goed op de huidige structuur aan te sluiten. Daarbij is het plan wandelroutes toe te toevoegen, door
en over sportpark.
Over het programma van de woningen is meegegeven dat het aantal woningen begrensd is op 80
nieuwe woningen, waarvan het merendeel van de woningen grondgebonden. Appartementen met
een hoogte van maximaal 4 à 5 lagen, kunnen worden ingepast in het plan. Het streven is een
gezonde mix tussen betaalbare en duurdere woningen om zodoende te voldoen aan de Woonvisie
en het woningbouwprogramma van de gemeente.
Kien heeft ook naar de kansen gekeken. Deze staan op de slide hieronder weergegeven.
Doorstroming kan ontstaan door een invulling met nieuwe woningen. Zoals eerder gezegd biedt de
nieuwe ontsluiting een kans om de bestaande woonwijk te ontlasten. Voor Linschoten is het van
belang de kern vitaal te houden, maar ook de sportverenigingen.
Daarnaast is het versterken van het recreatief groen een belangrijke kans. Tot slot zijn er binnen het
plan mogelijkheden voor de sportclubs om hun voorzieningen verbeteren en mogelijk te groeien.

Kansen voor Linschoten
•
•
•
•
•
•

Nieuwe woningbouw voor o.a. doorstroming
Ontlasting voor bestaande wijk qua verkeer
Behouden van vitale kern
Versterken van het recreatieve groen
Verbeteren voorzieningen voor sportclubs
Aanwas sportverenigingen

Ook is er gekeken naar het rapport Vitaal sportpark Linschoten. We kunnen veel met de conclusies
die in dit stuk zijn gemaakt (zie de slide hieronder).

Vitaal Sportpark Linschoten
•
•
•
•
•

Toevoegen van groen en water
Wandelroutes voor maken ommetjes
Integrale ontwikkeling
Toegankelijk maken Burg. De Geusplein
Bereikbaarheid en parkeren

Vervolgens wordt stilgestaan bij hoe dorpen en steden groeien: wat is de logische groeiwijze.
Getoond wordt de oude bebouwing, waaromheen in de loop der jaren meer woningbouw komt.
Planmatige bouw in jaren 60. Hierna 70/80/90/2000, steeds worden de logische begrenzingen
opgezocht. Bij de verdere ontwikkeling, met de huidige vraag naar woningbouw, ga je op zoek naar
nieuwe locaties. In de kern als dat kan, maar ook door aan de randen aan te sluiten op de bestaande
bebouwing. Het landschap wordt hiermee zo min mogelijk verstoord. De opgave is om het dorp uit
te breiden en daarbij het sportpark en landschap te versterken.

In een aantal slides wordt in stappen doorlopen hoe de ontwikkeling vorm krijgt.
In stap 1 (eigenlijk stap 0) hieronder zie je het startpunt van de huidige situatie.
Stap 1. de reeds vernieuwde sportvelden

In stap 2 wordt in onderstaande slide getoond hoe de beoogde woningbouw aansluit op de kern.
Stap 2. woningbouw aansluitend aan de
kern

In stap 3 wordt getoond dat om woningbouw te realiseren, de honk/softbal en polsstok te
verplaatsen. Het idee is om Kavel De With te gebruiken, de polsstok te verplaatsen en honk en
softbal wat meer maat geven.

Stap 3. verplaatsen polsstok en honk- en softbal

De volgende stap gaat over de ontsluiting. We denken dat het goed is om heel sportpark Rapijnen,
met één toegang voor auto’s te ontsluiten via kavel De With. De huidige auto verbinding zal dan voor
langzaam-verkeer en mogelijke calamiteiten kunnen worden.
Stap 4. ontsluiting voor auto’s fietsers en voetgangers

In stap 5 kijken we naar het toevoegen van groen. Voorzien is het toevoegen van flinke stukken
(recreatief) groen.

Stap 5. recreatief groen

Dit leidt tot onderstaand totaal plaatje (stedenbouwkundig vlekkenplan), met wandelpaden door het
groen.

Vervolgens worden de in onderstaande slide getoonde thema’s toegelicht en wordt benadrukt dat
we graag inbreng ontvangen: dit geldt als input voor een volgende bijeenkomst waarin we met
elkaar over deze thema’s in gesprek gaan.

THEMA’S

1.
2.
3.
4.
5.

•

Recreatie & inrichting
Woningen
Verkeer
Duurzaamheid
Overig

Participatietreject door Nathalie ten Have

Deze beoogde ontwikkeling is een grote opgave, met veel betrokkenen en veel belangen. Dat is de
reden dat we voor het participeren onderstaande structuur volgen, om zo alle inbreng goed in beeld
te hebben, het gesprek aan te kunnen gaan en alle inbreng te kunnen afwegen. In de volgende
bijeenkomst gaan we juist het gesprek aan, deze bijeenkomst is bedoeld om te informeren en
inventariseren, als startpunt.
Eerst wordt de algehele (grove) planning doorlopen. We staan nu nog aan het begin.
Op dit moment wordt het participatieproces doorlopen, waarin we de inbreng verzamelen en
afwegen voor het stedenbouwkundig ontwerp. Ook na dit traject loopt de participatie door tijdens
het verdere ontwerp. De benodigde formele procedures rond de bestemmingsplanwijziging en later
de omgevingsaanvraag zullen daarna pas opgestart worden. Maar dan zijn we al flink verder in tijd.
Op dit moment loopt de inventarisatie. Zoals gezegd zullen we nu alle inbreng verzamelen om in een
volgende stap met elkaar in gesprek te gaan aan thema-tafels. We hebben al veel inbreng online
ontvangen via het contactformulier op de website en daar zal de inbreng op de post-its en online
inbreng aan worden toegevoegd. Deze participatie gaat specifiek over Rapijnen en kavel de With,
maar heeft u over een breder gebied opmerkingen of vragen, dan kunt u deze bij het thema bord
‘overig’ kwijt en zullen wij ervoor zorgen dat deze bij de gemeente terecht komen.

PARTICIPATIETRAJECT

INVENTARISATIE

ü
ü
o
o
o

VERDIEPING

CONCLUSIES

Gesprekken
Vraag | idee via website
1e bijeenkomst 27 oktober
Thema’s vaststellen
Verslag en de getoonde presentatie op de website

Desgewenst kunt ook via de website een 1 op 1 gesprek inplannen.
Ook dit kunt u aangeven via het contactformulier op de website die op elke pagina onderaan is
geplaatst.
Op 17 november zal de 2de bijeenkomst plaatsvinden, dan gaan we met elkaar in gesprek.
Mocht u niet aanwezig kunnen zijn, dan is het goed om te weten dat alle inbreng en straks ook de
conclusies op de website worden gedeeld!

PARTICIPATIETRAJECT

VERDIEPEN
VERDIEPING

INVENTARISATIE

o
o
o
o

CONCLUSIES

Persoonlijk gesprek
Vraag | idee via website
2e bijeenkomst 17 november: thema’s
Verslaglegging op website

De 3de bijeenkomst zal naar verwachting begin december plaatsvinden . Dit mede afhankelijk van het
verloop van de participatiebijeenkomst op 17 november aanstaande.
Tot slot wordt stilgestaan bij de belangrijke data voor de komende periode.

PARTICIPATIETRAJECT
Belangrijke data komende periode
o
o
o
o

Vanaf vrijdagmiddag 29 oktober aanmeldknop 2e en 3e bijeenkomst
Aanmelden persoonlijk gesprek vóór 6 november
2e participatiebijeenkomst 17 november
Online inbreng? Uiterlijk 26 november

o Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen via de Nieuwsbrief
INVENTARISATIE

VERDIEPING

CONCLUSIES

Ter afsluiting worden de thema-borden besproken en aangewezen om de inbreng achter te laten en
wordt de plenaire bijeenkomst afgesloten.

