
Verslag 

 

 

Bijeenkomst – informatiemarkt initiatief herontwikkeling Winkelcentrum Tournoysveld 

Datum: donderdag 7 juli 

Tijd: 18.00 – 21.00 uur (verdeeld over drie tijdsblokken) 

Locatie: Kruiskerk te Woerden (Mesdagplein) 

 

Aanwezigen 

• Organisatie (gemeente, initiatiefnemer, strategie/communicatiebureau): 9 aanwezigen 

• Belanghebbenden uit de omgeving: circa 90 omwonenden, vertegenwoordigers van 
bedrijven, raadsleden  

 
Opzet bijeenkomst 

Aanleiding 
Het winkelcentrum Tournoysveld, gelegen in de wijk Schilderskwartier in Woerden, is aan 
vernieuwing toe. Daarnaast is er een grote behoefte aan woningen in Woerden. De eigenaar van 
het winkelcentrum, Kerckebosch, neemt het initiatief voor de herontwikkeling van dit 
winkelcentrum. Dit betreft vernieuwing van het winkelcentrum, het verbeteren van de openbare 
ruimte en het toevoegen van huurappartementen.  
 
Gemeente Woerden staat positief tegenover dit initiatief en op 14 april 2022 ondertekenden 
gemeente Woerden en initiatiefnemer Kerckebosch een overeenkomst, waarin is opgenomen dat 
dit initiatief nu verder wordt onderzocht en uitgewerkt. Een belangrijk onderdeel van dit proces is 
het betrekken van omwonenden en overige belanghebbenden. Op 28 april 2022 is een eerste 
bijeenkomst voor omwonenden en overige belanghebbenden georganiseerd, om reacties op 
verschillende thema’s (met betrekking tot de huidige situatie van het winkelcentrum en directe 
omgeving) op te halen. Op deze 2e bijeenkomst (7 juli 2022) is aangegeven hoe wij met deze 
reacties omgaan en zijn uitwerkingen getoond in verschillende scenario’s. Waarop aanwezigen 
weer de mogelijkheid hadden om hier met vragen, opmerkingen en aanvullingen op te reageren.  

 

Opzet 
De bijeenkomst is georganiseerd in de vorm van een informatiemarkt. In verband met de 
hoeveelheid aanmeldingen was de bijeenkomst opgedeeld in tijdsloten, zodat er voldoende tijd 
was om met alle aanwezigen in gesprek te gaan. Bij diverse thema’s zijn uitwerkingen in 
scenario’s getoond, waarop de aanwezigen konden reageren (via post-its en gesprekken) en 
vragen stellen. De markt was als volgt opgezet: 

1. Initiatief en proces 
2. Ruimtelijk/uitstraling: terugkoppeling reacties 28 april & 3 scenario’s 
3. Verkeer en parkeren en openbare ruimte: terugkoppeling reacties 28 april & 4 scenario’s 

Onderwerp: Verslag informatiemarkt Winkelcentrum Tournoysveld | 7 juli 2022 

Datum verslag:  

Bijlage: 

 

Ter informatie: 

Gedeeld op 28 juli 2022 

Overzicht van reacties en vragen 7 juli (inventarisatie post-its)   

De panelen van de bijeenkomst 

Overzicht van de vragen/antwoorden en panelen zijn ook op de 

projectwebsite te vinden (www.tournoysveld.nl). 
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4. Aanvullingen/overig: terugkoppeling overige reacties 28 april 
 

Daarnaast was er een maquette aanwezig, waar aanwezigen met een drietal ‘’volumes van 

woningen’’ konden verschuiven om zo de mogelijke ruimtelijke scenario’s in beeld te brengen en 

hierop konden reageren/vragen stellen.   

 

Verslag 

Dit verslag bevat een beknopte omschrijving van de thema’s. In de bijlage (nr. 1) is een overzicht 

te vinden van alle gegeven reacties en gestelde vragen per thema, die aan de hand van post-its 

door aanwezigen zijn gegeven. In bijlage (nr. 2) is een overzicht van de panelen te vinden. 

 

Initiatief en globaal proces (bijlage 2: paneel 1 + 2) 

Het initiatief betreft de vernieuwing van het winkelcentrum, de toevoeging van circa 133 

huurwoningen, het verbeteren van de openbare ruimte en groen en het verbeteren van de 

toegankelijkheid voor voetgangers, fietsers en auto’s. In navolging van een verzoek op de 

bijeenkomst in april, is een plattegrond van de huidige en nieuwe situatie getoond tijdens de 

informatiemarkt. Daarnaast zijn de processtappen en de verwachte planning toegelicht.  

 

Ruimtelijk/uitstraling (bijlage 2: paneel 3 t/m 8) 

Voor het thema ruimtelijk/uitstraling is aangegeven hoe er met eerder opgehaalde reacties wordt 

omgegaan. Daarbij zijn drie scenario’s uitgewerkt en getoond tijdens de informatiemarkt. Deze 

waren zowel als volumestudie op de panelen als op de maquette zichtbaar. Per scenario zijn de 

positionering en hoogte-accenten van de appartementen op het winkelcentrum op een andere 

wijze uitgewerkt. Daarnaast is per scenario aangegeven hoe de zichtlijnen uitkomen en is er een 

bezonningsstudie per scenario getoond. Met deze scenario’s is het gesprek gevoerd met 

aanwezigen over de voor- en nadelen per scenario. Deze zijn verder terug te lezen bij de reacties 

in de bijlage. 
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Verkeer, parkeren en openbare ruimte (bijlage 2: panelen 9 t/m 15) 

Ook voor de thema’s verkeer, parkeren en openbare ruimte is aangegeven hoe met eerdere 

opgehaalde reacties wordt omgegaan. Reacties die eerder zijn opgehaald gingen o.a. over 

verkeersveiligheid, laden/lossen, ruimte voor parkeren en toevoegen van groen. Het overzicht is 

te vinden op de panelen in de bijlage. 

In navolging hierop zijn er tijdens deze informatiemarkt voor de inrichting van verkeer/parkeren en 

openbare ruimte vier scenario’s voorgelegd. Door aanwezigen is hierop gereageerd en zijn per 

scenario tips en tops gegeven over verkeersveiligheid, parkeren, laden/lossen en de inrichting 

van het gebied. Deze reacties zijn in bijlage 1 terug te vinden. 

 

Overige reacties en vragen (bijlage 2: paneel 16) 

Tot slot zijn overige reacties/vragen van de informatiemarkt in april teruggekoppeld. Onder 

andere over de openstellingen van de winkels tijdens de bouwperiode en vragen over 

voorbereidende onderzoeken en de bouwperiode zelf. De terugkoppeling op deze reacties is te 

vinden op het paneel in de bijlage. Detailvragen/invulling van de bouwperiode worden later in het 

proces uitgewerkt. 

 

 
 

Terugkoppeling  

Dit verslag is op donderdag 28 juli gedeeld met de aanwezigen en alle omwonenden en overige 

belanghebbenden die zich eerder al hebben aangemeld voor de online nieuwsbrief. Daarnaast is 

dit verslag op de website geplaatst (www.tournoysveld.nl).  

 

Het vervolgproces ziet er als volgt uit: 

• De gestelde vragen zijn, inclusief antwoorden, meegenomen in het overzicht met ‘veel 

gestelde vragen en antwoorden’. Dit is ook op 28 juli 2022 geplaatst op de website 

(www.tournoysveld.nl). 

• De komende periode gebruiken de initiatiefnemer en gemeente om de scenario’s verder 

te onderzoeken met de gegeven reacties uit de informatiemarkt. In het najaar wordt 

gestart met ruimtelijke onderzoeken. 

• Wij houden u op de hoogte van het vervolg middels de online nieuwsbrieven.  

about:blank
about:blank
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Bijlagen 
Bijlage 1: Overzicht gegeven reacties en gestelde vragen per thema 
De reacties en vragen hieronder betreffen een inventarisatie van de post-its. De beantwoording 

van de vragen is terug te vinden in het ‘’vragen en antwoorden overzicht’’ op de website 

www.tournoysveld.nl.  

 

Ruimtelijk/uitstraling  

Woningen 

Reacties 

- De bewoners van de huidige flat kijken niet meer uit op de school. Is het mogelijk om uit 

te kijken op de galerij i.p.v. aan de overkant.  

- Graag ook de oude gebouwen aan de Jan Steenstraat aanpakken. 

- Er komt via deze scenario’s in de maquette te weinig privacy 

- Parkeergelegenheid, te veel huizen om te bouwen. Je woongenot wordt weggenomen.  

- Er komen te veel huizen, 50 is meer dan genoeg.  

 

Hoogten/zicht/geluid/schaduw 

Reacties 

- Ik heb zorgen over minder privacy en minder ruimte voor kinderen in school. 

- Voorkeur voor hoogste gebouw aan schoolkant want prettiger zicht voor mensen in 

flatgebouw. / Graag hoogste gebouw zo ver mogelijk van bestaande bebouwing / 

Hoogteaccent zo ver mogelijk van bestaande bebouwing heeft de voorkeur (6x).  

- Let svp op het licht in de woningen van de flat aan de Rembrandtlaan.  / Let svp op het 

licht in de scholen + de woningen erboven.  

- Hoogteaccent graag aan Tournoysveld. 

- Scenario 2 heeft de voorkeur voor bewoners Rembrandtlaanflat i.v.m. zichtlijn.  

- Ik wil mijn uitzicht en zon niet kwijt.  

- Ik heb als bewoner van Tournoysveld  zorgen over wegvallen van licht door hoge 

nieuwbouw erachter. Nu al donker door overkapping van de galerij. Ventweg smalle muur 

doorgetrokken.  

 
Uitstraling 

Reacties 
- Blij dat er wat gaat gebeuren, nu lekkages en achterstallig onderhoud.  
- [Het plan] ziet er mooi uit maar die hoge flat in het midden ziet er niet uit. Graag 

vernieuwen met parkeerplaats.  
 
Groen dak 
Reacties 

- Svp niet alleen sedum op daken maar intensief groen dak met hogere beplanting, meer 

waterberging en hittestressreductie.  

- Sedumdaken svp! Beter dan de huidige airco’s en afvoerpijpen. 

- Groen op daken svp. 

 
Vragen ruimtelijk/uitstraling 

- Is het mogelijk een video te zien van de schaduwval van de verschillende torens 

gedurende de dag? 

- Is het mogelijk om de bezonningsstudie van 21 december te tonen? 

http://www.tournoysveld.nl/
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- Waarom uitzicht van Rembrandtlaan minder belangrijk dan uitzicht flat aan de 

schoolkant? 
- Hoe zit het met invallend licht bij omwonenden? Ook benedenwoning lage flat?  

 

Verkeer en parkeren  

Routing en doorstroming 

Reacties 
- Graag model 4 of beter nóg vooruitstrevender, autoluwer en naar 30km/u of minder. 
- Graag model 4. 
- Adriaan van Ostadestraat druk qua verkeersbewegingen, neem a.u.b. mee in 

parkeeronderzoeken. 
- Parkeerdruk nu is niet alleen van huidige bewoners maar ook bezoekers en werknemers. 
- Halen en brengen van kinderen naar school? Worden nog gesprekken overgevoerd.  
- Er is een groot parkeerprobleem nu al, dat is straks nog groter. 
- Graag model 3 (2x). 
- Graag de parkeerdruk van meer bezoekers niet op ruimte en huizen eromheen 

afwentelen. 
- Svp een gerichte oplossing voor bewoners i.v.m. te verwachten overbelaste 

parkeerplaats. Op dit moment geen goede onderbouwing/argumenten dat er niet te 
weinig parkeerplaatsen komen.  

- Meer winkels zorgt voor meer parkeerdrukte 
- Groot parkeerprobleem nu al, wordt straks veel groter. 
- Svp ruimte voor school behouden i.p.v. parkeren naast de school. Graag model 3.  

Verkeer en verkeersveiligheid 

Reacties 
- Overweeg een vrij liggend fietspad voor 2 richtingen voor de Rembrandtlaan (zijde 

Kruiskerk). 
- Er komen 7000 fietsers terwijl de vrachtwagen achteruit moet inparkeren? Waarom? / 

Achteruit inparkerende vrachtwagens aan Jozef Israëlslaan zijn levensgevaarlijk / 
Achteruitrijdende vrachtwagens zijn gevaarlijk voor fietsers. 

- Graag Jozef Israëlslaan autoluw maken. 
- Graag een doorgaande rijroute vanaf de Rembrandtlaan naar de Anton Mauvestraat. 

- Let svp op schoolkinderen aan de Anton Mauvestraat-zijde.   

- In de ‘steeg’ tussen flat en winkelcentrum graag verkeersdrempels. 

Parkeren (auto’s en fietsen) 

Reacties 
Parkeren op maaiveld 

- Graag plein i.p.v. parkeerplaatsen. 
- Als bewoners van Tournoysveld graag eigen parkeerplek d.m.v. klaphek zonder kosten. 

Er is nu al een probleem om een plek te vinden.  
- Ik ben heel benieuwd naar de parkeerplaatsen in de omgeving van het winkelcentrum.  
- Graag parkeermogelijkheden voor de bewoners van de huidige flats, niet alleen voor de 

nieuwe flats 
- Graag invalideparkeerplaats direct naast mijn huis, Tournoysveld 1.  
- Deelauto’s zou fijn zijn; meer gedeelde voorzieningen.  

Parkeren ondergronds 
- Je kunt niet alleen de nieuwe bewoners voorzien. Maak plek in garage voor 

winkelpubliek. 
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- Ingang voor ondergronds parkeren via de Rembrandtlaan. Parkeerplekken aan de 
Rembrandtlaan gebruiken voor afslag de garage in, veel veiliger voor scholieren.  

- Huidige bewoners flats graag ook toegang tot parkeergarages.  
 
Vragen verkeer/parkeren 

- Word de parkeerdruk voor de huidige bewoners mogelijk nog groter? 

- Is het mogelijk deelauto’s te realiseren? 
- Is er genoeg plaats voor mijn auto [bewoners van huidige flat]? Het is al veel te druk op 

Tournoysveld.  
- Is het inpandig bevoorraden van achteruitrijdende vrachtwagens wel veilig voor de 

scholieren? 

 

Openbare ruimte (en groen en voorzieningen)  

Groen 

Reacties 
- Betrek de zijstraten/-kanten om de Kruiskerk met de heg in de planvorming.  
- Graag de hoge bomen laten staan, er is al veel weggehaald 

 
Voorzieningen 

Reacties 
- Geen groen licht voor dit plan zonder eerst de garantie van essentiële noodwinkels / 

Essentieel: noodwinkel. Dan pas groen licht / graag noodwinkels / De toezegging van 
tijdelijke winkels is genoteerd 

- Ik zou als bloemenzaak graag dicht bij de ingang van het winkelcentrum willen zitten.  
- Graag een drogisterij erbij in het winkelcentrum.   

Graag openbaar toilet 
- Graag ronde bank met boom op het plein.  
- Graag koffiecafé met flexplek, werkplek en/of hybride werken en elkaar ontmoeten.  

 
Overlast/afval/zicht 

Reacties 
- Pas op met geluidsoverlast als gevolg van laden & lossen. 
- Liever geen bankjes op plein want dan meer overlast en drukte.  
- Permanent cameratoezicht zeer gewenst, nu al veel overlast (2x).  
- Graag geen groen plein; het is gezellig overdag maar ’s avonds hangjongeren overlast. 

Nu ook al.  
- Straatje tussen flat Rembrandt en winkelcentrum blijft aandachtspunt.  

 
Duurzaamheid/klimaatadaptatie 

- Ik heb pasgeleden op daken in R’dam gelopen: veel groen en ik las ook dat 

zonnepanelen het daarop beter doen. 

 
Vragen openbare ruimte 

- Ik heb zorgen over overlast bij het plein, is het mogelijk hier parkeerplaatsen van te 
maken? 

- Is het mogelijk huidige bewoners toegang te geven tot de gemeenschappelijke tuinen? 

- Openbaar toilet in winkelcentrum mogelijk? 

 
 

 



 

 

 7 

Bijlage 2: de panelen 
Paneel 1 
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Paneel 2 
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Paneel 3 
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Paneel 4 
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Paneel 5 
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Paneel 6 
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Paneel 7 
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Paneel 8 
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Paneel 9 
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Paneel 10 
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Paneel 11 
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Paneel 12 
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Paneel 13 
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Paneel 14 
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Paneel 15 
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Paneel 16

 


