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Agenda

• Terugblik proces

• Presentatie stedenbouwkundig plan

• Vervolgproces en -planning

• Vragen beantwoorden

Heeft u een vraag? Stel deze dan via de chat.
Aan het eind van de presentatie beantwoorden we zo veel mogelijk vragen.



Vragenronde

• Gebruik de chatfunctie in de menubalk

• We behandelen zoveel mogelijk vragen

• Alle vragen en antwoorden komen op de website
www.participatiewr1.nl

http://www.participatiewr1.nl/


Terugblik proces



Stedenbouwkundig plan



Informatieavond

Westelijke Randweg 1
Overveen

19 augustus 2020



Inhoud

1. Initiatief & context

2. Locatie & analyse 

3. Planontwikkeling & participatie

4. Stedenbouwkundig plan & Beeldkwaliteitplan

5. Architectonisch ontwerp



1 Initiatief & context



Locatie



Schetsontwerp najaar 2018





Aantal inschrijvingen per 14 augustus 2020: 3462





2 Locatie & analyse 





Stadslandschap











3 Planontwikkeling & 
participatie



Heatmap



Modellen
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voorbeelduitwerking





4 Stedenbouwkundig plan &
Beeldkwaliteitplan
Stand van zaken 28 juli 2020



doorsnede
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Inrichting buitenruimte





5 Architectonisch ontwerp
Stand van zaken 15 juli 2020













Vervolg en planning



Raadsvoorstel (2020 - 4e kwartaal)

•Stedenbouwkundig plan;

•Sociaal plan (concept 1828);

•Participatieverslag;

•Coördinatiebesluit = coördinatieregeling



Coördinatiebesluit

•Coördinatiebesluit: maakt snelle uitvoering van beleid 
mogelijk (inspringen op woningnood gekozen 
doelgroep);

•Omgevingsvergunning doorloopt procedure tegelijk met 
bestemmingsplan;

• Voordeel belanghebbenden: 

➢ Overzichtelijker;

➢ Inhoudelijke samenhang en afstemming tussen de 
besluiten is beter   zichtbaar;

➢ Eerder duidelijkheid + zekerheid over zienswijzen.

•Voordeel gemeente: 

➢ Het voeren van 1 procedure - i.p.v. meerdere - levert 
efficiëntievoordelen op.



Mijlpalen



Vraag en Antwoord



Vragenronde

• Gebruik de chatfunctie in de menubalk

• We behandelen zoveel mogelijk vragen

• Alle vragen en antwoorden komen op de website
www.participatiewr1.nl

http://www.spaarndamseweg13.nl/


Informatie

Ga naar www.participatiewr1.nl voor

• informatie over het project

• presentatie stedenbouwkundig plan

• verslagen van de vorige en deze bijeenkomst

• antwoord op de meest gestelde vragen 

Bedankt voor uw deelname!Aanvullende vragen? 
Mail naar dohle@dewijdeblik.com. 

http://www.participatiewr1.nl/
mailto:dhole@dewijdeblik.com

