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Vragen en antwoorden | initiatief herontwikkeling Winkelcentrum Tournoysveld  

 
Algemeen 
1. Wat is de aanleiding voor de herontwikkeling van het Winkelcentrum Tournoysveld? 

Het Winkelcentrum Tournoysveld is aan vernieuwing toe. De uitstraling en inrichting is 
verouderd en ook de openbare ruimte kan een kwaliteitsslag gebruiken. Daarnaast is er een 
grote behoefte aan woningen in Woerden. De eigenaar van het winkelcentrum, Kerckebosch, 
wil deze behoeften combineren in de ontwikkeling voor dit gebied.  

 
2. Wat houdt het initiatief voor de herontwikkeling van het Winkelcentrum Tournoysveld 

in? 
Het voornemen is om het winkelcentrum Tournoysveld te slopen en opnieuw op te bouwen. 
Om zo een fijnere plek te maken met een eigentijdse uitstraling, een verbeterde openbare 
ruimte met meer groen en aandacht voor veiligheid en de toegankelijkheid van voetgangers, 
fietsers en auto’s. Daarnaast wordt gekeken naar de toevoeging van 133 woningen, waarvan 
30% sociale huur en 70% middel dure huur.  

 
3. Waarom wordt er gekozen voor sloop/nieuwbouw in plaats van renovatie? 

De mogelijkheid tot het renoveren van het winkelcentrum is onderzocht. De huidige vorm en 
indeling sluit niet aan bij de behoefte van de winkeliers. Zaken zoals veiligheid, openbare 
ruimte, parkeren en logistiek kunnen bij enkel renovatie maar moeilijk verbeterd worden. 
Verder bleek dit niet rendabel en duurzaam, daarom is ervoor gekozen om het winkelcentrum 
te slopen en nieuwbouw neer te zetten. Nieuwe gebouwen brengen voordelen met zich mee 
op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid.  

 
4. Wie zijn er betrokken bij de ontwikkeling? 

Eigenaar Kerckebosch is samen met ontwikkelaar YellowConcrete betrokken bij de 
ontwikkeling. Gemeente Woerden is betrokken voor het vaststellen en toetsen van de kaders 
en randvoorwaarden. Ook wordt in afstemming met woningcorporaties samengewerkt, o.a. in 
verband met reeds aanwezige woningen van GroenWest/Cazas. 

 
5. Wat gebeurt er met het appartementencomplex van Groenwest in het gebied? 

Het appartementencomplex van GroenWest nabij het winkelcentrum blijft gehandhaafd.  
 

6. Is deze ontwikkeling in lijn met de visie van de gemeente Woerden? 
De voorgenomen nieuwbouw is in lijn met het gemeentelijk beleid (woonvisie, 
detailhandelsvisie, supermarktvisie). De extra woningen zijn hard nodig en ook een 
aantrekkelijk, veilig en toegankelijk winkelcentrum in het Schilderskwartier is van belang. 

 
7. Waarom is het nodig om op deze plek woningen toe te voegen? 

De woningbouwopgave in Woerden is, net als in andere gemeenten in Nederland, groot. Zo is 
er een grote vraag bij met name starters en senioren naar woningen in Woerden. Daarom is 
gekeken om dit initiatief, de herontwikkeling van het winkelcentrum, te combineren met 
woningbouw.  

 
8. Is er onderzoek gedaan naar de behoefte van vernieuwing van het winkelcentrum? 

Al geruime tijd is er de roep van de winkeliers om het winkelcentrum te renoveren/verbeteren. 
Daarnaast is er al geruime tijd de behoefte een efficiëntere en grotere supermarkt in te 
passen. Uitbreiding van de supermarkt past binnen de supermarktvisie.  

 
Ruimtelijke contouren 
9. Wat behoort precies tot de projectlocatie Winkelcentrum Tournoysveld? 
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Het initiatief betreft het winkelcentrum Tournoysveld, de parkeerplaats en direct aangrenzende 
openbare ruimte. Zie het kaartje: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10. Hoe ziet het plan voor het initiatief Winkelcentrum Tournoysveld eruit? 

Het initiatief is nog in een beginfase. Met de gemeente is naar het initiatief gekeken en een 
plangebied bepaald, met andere woorden binnen welke contour kan er ontwikkeld worden. 
Belangrijk hierin was het parkeren integraal mee te nemen. Binnen de contouren van het 
plangebied is bepaald dat er ruimte is voor winkelcentrum en wonen. Dit betekent dat er een 
voornemen is voor de sloop/nieuwbouw van het winkelcentrum, de toevoeging van 133 
appartementen en het verbeteren van de openbare ruimte en parkeren/verkeer. Hiervoor zijn 
eerste schetsen en scenario’s uitgewerkt die wij in juli met de buurt hebben besproken. 

 
11. Welke uitgangspunten zijn er door de gemeente Woerden meegegeven? 

Vanuit de gemeente Woerden wordt een aantal uitgangspunten voor deze ontwikkeling 
meegegeven. Deze staan benoemd in de intentieovereenkomst en gaan over uitgangspunten 
uit de woonvisie, supermarktvisie, detailhandelsvisie en het Handboek inrichting openbare 
ruimte van de gemeente Woerden. Daarnaast zal in de uitwerking van het initiatief met diverse 
vakspecialisten van de gemeente afgestemd moeten worden, zoals welstand, 
verkeerskundigen, stedenbouwkundigen, enzovoorts.  

 
12. Past het initiatief binnen het bestemmingsplan? 

Voor dit initiatief is een wijziging van bestemming nodig. Dit betekent dat de initiatiefnemer 
een procedure voor bestemmingsplanwijziging moet starten. Voordat deze stap wordt gezet, 
zal eerst het initiatief verder worden onderzocht door de initiatiefnemer in samenwerking met 
de gemeente Woerden.  

 
13. Hoe zal de uitstraling van het vernieuwde winkelcentrum eruit zien? 

Het initiatief is nog niet uitgewerkt in een concreet ontwerp met betrekking tot architectuur. Dit 
komt in het vervolgproces. Wij vinden het in ieder geval belangrijk om een verbeterslag te 
maken in kwaliteit en te kijken naar een eigentijdse uitstraling, passend in de omgeving. In dat 
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kader is er bijvoorbeeld al onderzoek gedaan naar de massa van het huidige complex. Met 
name aan het toevoegen van groen zal aandacht worden besteed. 
 

14. Waarom is er gekozen voor positionering van de appartementen op het winkelcentrum? 

De woningbouwopgave in Nederland, en ook in Woerden, is groot. In verband met de 

behoefte aan woningen en om zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van de ruimte, wordt 

gekeken naar het ontwikkelen van woningen op het winkelcentrum. Zo kunnen wij tegelijkertijd 

de inrichting van de openbare ruimte vergroenen en aantrekkelijker maken. 

15. Wat wordt de hoogte van het plan initiatief? / Hoe hoog worden de 
appartementencomplexen? 

De complexen zijn beoogd op 3 tot 8/9 bouwlagen. De complexen zijn trapsgewijs opgebouwd en 
hierin zijn nog meerdere varianten en positioneringen mogelijk, zoals in de drie scenario’s 
uitgewerkt. 

 
A. Staan de zichtlijnen en hoogten al vast? 

Nee, er zijn wel verschillende scenario´s getekend in de studiefase. Er zal in de uitwerking 
rekening worden gehouden met positie en hoogte van de bouwblokken om een scenario te 
kiezen dat op het totale plan beschouwd de minste impact heeft op zichtlijnen en schaduw. In 
juli bespraken wij deze scenario’s met de buurt. 

 
16. Hoe zit het met de schaduwwerking met de herontwikkeling van het winkelcentrum en 

toevoeging van woningen? / hoe zit het met voldoende licht voor omliggende 
woningen? 
Door het uitvoeren en gebruiken van een bezonningsstudie weet de architect inmiddels waar 
schaduwwerking kan ontstaan. Hij/zij zal daar zo veel mogelijk rekening mee houden zodat de 

omliggende bebouwing zo min mogelijk schaduwwerking ervaart.  

      
A. Is het mogelijk een video te zien van de schaduwval van de verschillende 

woongebouwen gedurende de dag?  
Dit is iets wat we zullen onderzoeken om te maken voor de volgende bijeenkomst.   

B. En is het mogelijk om de schaduwwerking ook inzichtelijk te maken in de periode 
21 december, naast de perioden die tijdens de bijeenkomst op 7 juli zijn getoond? 
21 december wordt bij schaduwstudies niet als representatief moment meegenomen 
omdat de zon dusdanig laag staat dat alles bedekt wordt met schaduw en een 
schaduwkaart al volledig donker kleurt door de gehandhaafde laagbouw. Daarom wordt 
er in schaduwstudies gekozen voor het moment in maart aangezien de verschillen hier 
duidelijker inzichtelijk worden. 

      
17. Hoe zit het met het zicht/de inkijk met de herontwikkeling van het winkelcentrum en 

toevoeging van woningen voor bewoners nabij het Winkelcentrum?  
Zoals eerder vermeld staat dit project nog in de beginfase, maar tijdens elke stap van het 
project zal er rekening gehouden worden met de privacy van omwonenden en nieuwe 
bewoners. Zo zijn er eerste schetsen met zichtlijnen getekend om te laten zien hoe het 
hiermee staat. Zie ook vraag en antwoord 16A hierboven.  

 

A. Waarom wordt er meer belang gehecht aan het uitzicht van de huidige flat aan de 
Rembrandtlaan en minder aan het uitzicht van de flat die in de hoek van 
Tournoysveld (die aan de school-zijde ligt)? 
Op de bijeenkomst van 7 juli ‘22 werden aan de hand van een maquette drie scenario’s 
aan de omgeving voorgelegd waarbij de voorkeur en de motivatie daarachter 
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geïnventariseerd werd. Hierbij was het ene scenario in het voordeel van de ene huidige 
flat en de ander in het voordeel van de andere huidige flat. Mede aan de hand van deze 
reacties wordt in samenwerking met de gemeente de belangen afgewogen voor het 
uiteindelijke scenario.      

 
18. Hoe zit het met graven in deze grond voor de parkeergarage? Klopt het dat er een 

verbod is op dieper graven dan 50 cm? 

In het kader van de bestemmingsplanonderzoeken in kwartaal 3 en 4 2022 wordt dit mede 

onderzocht. Daarna kunnen wij u verder informeren over het graven van grond voor de 

parkeergarage. 

19. Waarom komen er hier woningen en niet bijvoorbeeld bij de ongebruikte terreinen aan 
de Hoge Rijndijk? 
De eigenaar van Tournoysveld kan helaas niet beslissen over de bestemming van de Hoge 
Rijndijk. Daarbij is de locatie Tournoysveld, mede gezien de nabijheid van de voorzieningen, 
met name erg geschikt voor de doelgroep die belang heeft bij winkels dichtbij huis. 

 
20. Zijn er al tekeningen van dit initiatief? 

Op basis van eerdere onderzoeken, aandachtspunten die de gemeente heeft meegegeven en 
reacties die zijn opgehaald op de eerste bijeenkomst in april 2022 zijn schetsontwerpen 
gemaakt. Deze schetsontwerpen staan nog niet vast en zijn nog aan verandering onderhevig. 
Op 7 juli bespraken wij deze ontwerpen met de buurt in de vorm van meerdere scenario’s. 

 
Programma 
21. Om welke woningaantallen gaat het? 

Het gaat om circa 133 woningen, waarvan 30% sociale huur en 70% middeldure huur. 
 
A. Welke prijsklasse is sociale huur? En middeldure huur? 
Sociale huurwoningen zijn beschikbaar voor huishoudens met een inkomen tot €36.798.- en 
mogen maximaal €763,47 aan huur per maand kosten (prijspeil 2022). Middeldure 
huurwoningen bedragen naar alle waarschijnlijkheid tussen de €880 en €1.030 aan huur per 
maand (dat is volgens de prijspeil 2019).  

 
B. 133 woningen, gaat er nog een appartementencomplex bijkomen? 
Ja, er komen inderdaad 133 appartementen en daarmee ook appartementencomplexen bij. 
Hierbij wordt gekeken naar de plaatsing van de appartementen op het winkelcentrum. 
 
C. Waarom 133 woningen, hoe komt u op dit aantal? 

De studies geven aan dat er ruimtelijk voldoende mogelijkheden zijn om dit aantal te maken. 
Daarbij is dit aantal nodig om de nieuwbouw van het winkelcentrum te bekostigen. 

 
22. Voor welke doelgroepen zijn deze woningen bedoeld? 

Het betreft sociale huurwoningen en middenhuurwoningen. De sociale huurwoningen zijn 
bedoeld voor huishoudens met inkomens tot en met de DAEB-inkomensgrens1. De 
middenhuurwoningen zijn bedoeld voor huishoudens tot maximaal 1,5 keer respectievelijk 2 
keer de DAEB-inkomensgrens. 
A. Waarom alleen huurwoningen? 

 
1
 Deze DAEB inkomensgrens wordt jaarlijks vastgesteld en is online te vinden via 

volkshuisvestingnederland.nl 

about:blank
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De eigenaar van het winkelcentrum wil graag eigenaar blijven van het hele complex. Daarbij is 
het ook een wens van de gemeente om betaalbare huurwoningen te maken. 

 
23. Kunnen wij nog meedenken over het woningbouwprogramma?  

De procentuele verdeling van het woningbouwprogramma staat vast volgens de kaders en 
randvoorwaarden van de gemeente.  

 
24. Worden de nieuwe woningen niet te duur, is er een garantie dat dit niet gaat gebeuren? 

Voor sociale huurwoningen en middenhuurwoningen staan de bandbreedtes gedefinieerd.   
 

25. Worden de woningen verhuurd via GroenWest en voor welke prijs? 
Dat behoort tot de mogelijkheden en zal bepaald worden door de verhuurder van deze 
woningen binnen de bandbreedtes.  

 
26. Kunnen wij ook nieuwe winkels verwachten met de herontwikkeling van het 

winkelcentrum? / overleven de oude winkels het wel? / komen er nieuwe winkels? 
Aan de huidige winkeliers wordt de mogelijkheid geboden terug te keren in het nieuwe 
winkelcentrum, enkele winkeliers zal meer ruimte geboden worden. Als er ruimte is om 
aanvullend segment in te passen wordt dat zeker niet nagelaten en dan zal er naar de 

behoeften geluisterd worden. Tot nu toe reageert het overgrote deel van de winkeliers positief. 

 

27. Is het mogelijk een openbaar toilet in het winkelcentrum te creëren?  
Concrete invullingen van de voorzieningen in het winkelcentrum, zoals een openbaar toilet, 
worden later in het proces verder uitgewerkt. We nemen deze suggestie mee. 
 

 
Mobiliteit (verkeer en parkeren) 
28. Welke parkeernorm wordt aangehouden bij deze ontwikkeling? 

De parkeernorm zoals vastgesteld door de gemeenteraad van Woerden wordt aangehouden, 
de parkeernorm kunt u hier bekijken. 

 
29. Worden er meer parkeerplaatsen gerealiseerd met deze herontwikkeling? / blijft het 

aantal parkeerplaatsen hetzelfde? 
Met de toevoeging van woningen zullen ook meer parkeerplaatsen gerealiseerd moeten 
worden, volgens de gestelde parkeernorm van de gemeente. Hoeveel dit er precies gaan 
worden is afhankelijk van de verdere uitwerking van het initiatief. 
A. Hoe kunnen de nieuwe bewoners parkeren? 

Voor de nieuwe bewoners wordt gekeken naar een oplossing met ondergronds parkeren. 
 

30. Waarom is er gekozen voor een parkeergarage i.p.v. een parkeerdek? 

Door te kiezen voor een parkeergarage hoeft er minder hoog gebouwd te worden en kunnen 

auto’s droog en veilig geparkeerd staan. Ook betekent dit dat er op het dak van het complex 

gekeken kan worden naar een milieuvriendelijke en/of hittestressbestendige invulling, zoals 

zonnepanelen of een groen dak.  

31. Is parkeren ondergronds alleen voor de nieuwe bewoners of ook voor openbaar 
winkelend publiek? 
Het is aannemelijk dat de parkeergelegenheid deels ondergronds wordt opgelost en bestemd 
is voor de nieuwe bewoners. 

 
32. Blijft parkeren op het maaiveld behouden? 

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR488590
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Ja, al wordt er wel gekeken naar een andere verdeling en ontsluiting van de parkeerplaatsen 
op maaiveld. 

 
33. Hoe wordt omgegaan met de parkeerdruk als er meer klanten naar het winkelcentrum 

komen? 
Voor het oplossen van parkeren voor zowel nieuwe bewoners als de klanten van het 
winkelcentrum zullen wij ons moeten houden aan de gemeentelijke parkeernorm, waarin 
parkeerplekken voor bewoners en bezoekers zijn opgenomen. 
 

34. Wordt er ook extra parkeerplaatsen gerealiseerd voor direct omwonenden? / kunnen zij 
ook gebruik maken van de parkeergarage? 
De parkeergarage is bedoeld voor de nieuwe bewoners van de woningen. Hoe het parkeren 
verder wordt ingericht is ook afhankelijk van de uitkomsten van de parkeerdrukmeting.  

 
35. Wordt het betaald parkeren in dit gebied? 

Dat is een keuze van de gemeente en staat los van deze ontwikkeling. 
 

36. Komt er een invalide parkeerplaats? 
Er zal rekening gehouden worden met invalide parkeren in het nieuwe plan. 
 

37. Hoe zit het met de verkeersdruk in onze buurt met de komst van zo’n 133 woningen? 
In de uitwerking van het initiatief wordt zorgvuldig aandacht gegeven aan de 
verkeersontsluitingen en verkeersveiligheid in dit gebied. Dit doen wij in nauwe afstemming 
met verkeerskundigen van de gemeente en wij horen graag hoe de omgeving hier tegenaan 
kijkt.      

38. Is er genoeg plaats voor mijn auto [bewoners van huidige flat]? De huidige parkeerdruk 
op Tournoysveld wordt door de omgeving al als hoog ervaren.  
Ten behoeve van parkeren voor de nieuwe woningen zal er grotendeels worden voorzien in 
een ondergrondse parkeergelegenheid. Daarbij zullen er op maaiveld extra parkeerplaatsen 
bij komen zoals getoond in verschillende scenario’s tijdens de bijeenkomst op 7 juli.  
Afgelopen periode vond ook een parkeertelling plaats, waardoor wij de parkeerdruk in de 
huidige situatie kunnen onderzoeken. Deze resultaten ontvangen wij nog. 
 

39. Is het mogelijk deelauto’s te realiseren bij het winkelcentrum? 
Wij willen bij de ontwikkeling zeker kijken of er ruimte is voor deelmobiliteit en zullen dit in 
afstemming met de gemeente meenemen in de uitwerking voor parkeren. 

 
40. Worden er meer fietsparkeerplekken gerealiseerd met deze herontwikkeling? 

Met de toevoeging van woningen zullen ook meer fiets-parkeerplekken gerealiseerd worden. 
Hoeveel dit er precies gaan worden en waar, is afhankelijk van de verdere uitwerking van het 
initiatief. 

 
41. Hoe wordt omgegaan met de verkeersveiligheid bij de herontwikkeling van het 

winkelcentrum? 
In de uitwerking van het initiatief wordt zorgvuldig aandacht gegeven aan de 
verkeersontsluitingen en verkeersveiligheid in dit gebied. Dit doen wij in nauwe afstemming 
met verkeerskundigen van de gemeente en wij horen graag hoe de omgeving hier tegenaan 
kijkt. 

 
42. Hoe wordt straks omgegaan met het laden/lossen van het vrachtverkeer van de 

winkels? 



 

 

7 

 

Dit is een belangrijk item geweest voor de keuze tot herontwikkeling. Laden/lossen zal zoveel 
mogelijk inpandig worden opgelost waarbij het laad-/losverkeer buiten de wijk gehouden 

wordt. Dit kunnen wij ook laten zien in de schetsen. 

A. Is het inpandig bevoorraden van achteruitrijdende vrachtwagens, zoals nu 
voorzien in het plan, wel veilig voor de scholieren? 
Dit is inderdaad een punt dat we meermaals terug kregen op de inloopavond van 7 juli en 
een punt van aandacht. Bij het ontwerpen van de oplossing(en) zal dan ook goed 
gekeken moeten worden naar de locatie van de expeditiestraten in relatie tot het kruisend 
verkeer en de risico´s.  

Openbare ruimte, groen en duurzaamheid 
43. Hoe ziet de inrichting van de openbare ruimte eruit? 

Wij hebben eerste schetsen van de inrichting van de openbare ruimte. Deze schetsen zijn nog 
aan verandering onderhevig en bespreken wij graag in juli 2022 met de buurt. Uiteraard zal de 
toevoeging van groen in de wijk, ruimschoots aandacht krijgen. 

 
44. Mogen wij als omwonenden meedenken over de inrichting van de openbare ruimte? 

Ja, graag zelfs. Wij zijn benieuwd hoe u aankijkt tegen de huidige inrichting en welke wensen 
er zijn voor de openbare ruimte. Daarna kunnen wij kijken wat er mogelijk is. Dit wordt in 
nauwe afstemming met de gemeente en volgens de richtlijnen van het Handboek Inrichting 

Openbare Ruimte van de gemeente verder uitgewerkt.  

 

45. Is het mogelijk om de huidige bewoners toegang te geven tot de gemeenschappelijke 
daktuinen? 
De daktuinen worden niet openbaar, om mogelijke overlast te voorkomen. Wel kunnen wij in 
overleg met Groenwest kijken wat de mogelijkheden zijn om toegang te verlenen tot de direct 
omwonenden. Dit zullen we meenemen in de overleggen die nog volgen. 
 

46. Kunnen er voldoende afvalbakken komen met stickers voor separaat afval? 
Er zal in het nieuwe plan voorzien worden in voldoende afvalbakken, al dan niet ondergronds. 
Hier is beleid voor vanuit de gemeente. 

 
47. Kunnen de hoge bomen aan de Rembrandtlaan tegenover Tournoysveld vervangen 

worden voor lage bomen? 
We zijn nog niet in het stadium van de planontwikkeling dat we hier een plan voor hebben. 

 

48. Wordt ook de veiligheid rondom het winkelcentrum verbeterd?  

Ja, wij vinden het belangrijk om hier aandacht aan te geven bij de herontwikkeling van het 
winkelcentrum. Wij hopen zo een fijnere plek te maken. Wij horen graag van de omgeving wat 
voor suggesties er zijn voor een verbetering van de veiligheid en dit pakken we in 
samenspraak met de gemeente op.  
A. Worden er ook permanente definitieve camera’s geplaatst in het kader van 

veiligheid? 

Als hier aanleiding toe bestaat in kader van veiligheid zal hier een beslissing over worden 

genomen.  

49. Ik heb zorgen over overlast bij het plein, is het mogelijk hier parkeerplaatsen van te 

maken? 

Tijdens de bijeenkomst op 7 juli 2022 zijn vier scenario’s getoond voor de inrichting van 
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verkeer/parkeren en de openbare ruimte. Op één van deze scenario’s was parkeren op het 

plein beoogd. Op basis van de reacties van deze bijeenkomst zien wij wel al meer behoefte 

aan groen en een plein voor ontmoeten. Uiteraard besteden wij in de verdere uitwerking en 

afweging van de scenario’s aandacht aan (sociale) veiligheid.  

50. Wordt er rekening gehouden met klimaatadaptatie bij de inrichting van de openbare 
ruimte? 
Ja, dit is een belangrijk aandachtspunt. Zo zullen wij ons houden aan het klimaatbeleid van de 
gemeente en hebben wij onder andere aandacht voor wateropvang en vergroening om 
hittestress tegen te gaan.  

 
51. Komen er zonnepanelen op het dak / komen er groene daken?  

We kijken naar een groene invulling van het dak van het winkelcentrum om daar een prettig 
verblijfsgebied van te maken. Daarbij is het waarschijnlijk dat er zonnepanelen geplaatst 
(moeten) worden. Een voor de hand liggende plaats hiervoor zouden in eerste plaats de 
daken van de nieuwe woongebouwen zijn. 
 

52. Hoe zorgen jullie ervoor dat hoge bebouwing de zonnepanelen van omwonenden niet 
belemmerd? 
Bij het ontwerp en de opbouw van het complex is specifiek aandacht besteed aan het 
voorkomen van een belemmering voor zonnepanelen van omwonenden door schaduwval. 
Hoogteaccenten worden zo gepositioneerd dat deze geen zonlicht op zonnepanelen 
blokkeren. Zie hiervoor ook de kaartjes met de bezonningsstudies. 
 

53. Hoe wordt omgegaan met gasloos bouwen e.d.? 
De nieuwbouw zal moeten voldoen aan de geldende eisen uit het bouwbesluit, zoals de 
BENG-norm. 

 
Proces 
54. Wat is de status van het project? 

De intentieovereenkomst is op 14 april 2022 ondertekend door de initiatiefnemer en de 
wethouder/college van B&W. Dit betekent dat de afspraak er ligt om het initiatief nader te 
onderzoeken. In april 2022 is een eerste bijeenkomst met de buurt georganiseerd en in juli 
wordt een tweede bijeenkomst georganiseerd voor de buurt. Tijdens deze bijeenkomst kunnen 
wij eerste schetsen bespreken en kunnen wij u verder informeren over hoe wij met de reacties 
zijn omgegaan. 

 
55. Waar kunnen omwonenden en belanghebbenden over meedenken? 

Wij kijken waar we input die is opgehaald wel/niet in kunnen verwerken en lichten dit toe. 
Daarbij nodigen wij omwonenden van harte uit om mee te denken over de inrichting met 
betrekking tot veiligheid, groen en publieke gedeelten. 

 
56. Hoe ziet het proces er verder uit in tijd?/ hoe worden de reacties op de geeltjes 

teruggekoppeld aan belangstellenden? 
Op 28 april is een eerste bijeenkomst voor de buurt georganiseerd. Ook vinden er gesprekken 
plaats met huurders en andere stakeholders. Aan de hand van reacties en input op deze 
bijeenkomst en de gesprekken, wordt een voorlopig ontwerp opgesteld. Deze wordt tijdens 
een tweede bijeenkomst in juli 2022 teruggekoppeld. In kwartaal 3 á 4 2022 starten de 
ruimtelijke onderzoeken en onderbouwingen. Vanaf kwartaal 4 2022 starten de 
voorbereidingen voor de procedure van de bestemmingsplanwijziging en vergunning. Dit loopt 
tot circa kwartaal 4, 2023 door.  
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A. Wanneer start de sloop/bouw periode en wanneer is dit klaar? 

Als alles meezit, kunnen de werkzaamheden (sloop/bouwperiode) vanaf eind 2023/begin 2024 
starten. De werkzaamheden zullen zo’n 2 tot 2,5 jaar in beslag nemen. Dit is natuurlijk 
afhankelijk van de uiteindelijke planning van de aannemer en de fasering die er gekozen zal 
worden.  

 
57. Kan er een plattegrond komen met de huidige en nieuwe situatie in kaart? 

Tijdens de bijeenkomst in juli laten wij een plattegrond met de huidige en nieuwe situatie zien.  
 

58. Hoe blijf ik op de hoogte van de ontwikkelingen? / hoe kunnen we contact opnemen? 
U kunt zich aanmelden voor de online nieuwsbrief via www.tournoysveld.nl en voor vragen 
kunt u terecht bij info@tournoysveld.nl.  

 
Bouwperiode 
Later in het proces, wanneer de aannemer wordt betrokken, worden de bouwwerkzaamheden 
afgestemd. De aannemer zal dan ook de buurt op de hoogte houden van o.a. tijden, mogelijke 
overlast en de status van de werkzaamheden. Wij kunnen hier later in het proces meer informatie 
over geven. 
 

59. Hoe wordt de mogelijkheid om de dagelijkse boodschappen te doen geboden tijdens de 
sloop-/het nieuwbouwtraject? 
Ook wij zijn er bij gebaat dat de winkels zo veel mogelijk open blijven tijdens de bouwperiode. 
Daarom kijken wij naar een fasering in de uitvoering waardoor dit zo veel mogelijk 
bewerkstelligd wordt. Daarbij wordt overwogen om met een aantal ondernemers tijdelijke units 
te plaatsen. Het zal echter niet mogelijk zijn om alles open te houden. We gaan de komende 
tijd in gesprek met de winkeliers om dit te onderzoeken.  

 
60. Wat is de verwachte bouwduur c.q. hoe lang zullen we last ondervinden van de 

werkzaamheden? 
Vanaf het moment van start bouw zullen de werkzaamheden tussen de 2 en 2,5 jaar duren is 
de verwachting. Dit is echter wel afhankelijk van het aantal fasen dat nodig blijkt te zijn voor de 
uitvoering. Wanneer hier meer over bekend is, zullen we dat uiteraard communiceren. 

 
61. Hoe zit het met verkeersdruk en bouwverkeer? 

De bouwwerkzaamheden en het bouwverkeer worden later in het proces nauw afgestemd met 
zowel de aannemer als de omwonenden. Ook zullen wij de buurt op de hoogte houden van 
o.a. tijden, mogelijke overlast en de status van de werkzaamheden. Later kunnen wij verder 
ingaan op de vraag hoe om te gaan met het bouwverkeer tijdens deze periode. 

 
62. Hoe om te gaan met parkeerplekken tijdens de bouw? 

Ook hier kunnen wij later in het proces verder op ingaan, wanneer er meer uitgewerkt en 
bekend is en een aannemer in beeld is. 

 
63. Kunnen de winkeliers tijdens de bouw nog aanrijroutes behouden? 

Aanrijroutes voor bevoorrading is noodzakelijk om winkels open te houden, hier zal dus 
aandacht voor zijn. 

 
64. Wordt parkeren tijdens de bouw voor ouders, werkers op school en de BSO goed en 

veilig geregeld? 
Wanneer we de exacte contouren van het plan hebben, kunnen we samen met de 
aannemende partij een plan maken voor de bouwperiode en dit afstemmen met de omgeving. 

about:blank
about:blank
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65. Komen er noodwinkels tijdens de bouw?  

We zullen door gefaseerd te bouwen in het oude deel proberen winkels te behouden terwijl er 
aan het nieuwe deel gebouwd wordt. Op deze manier zou een gedeelte van de winkels open 
kunnen blijven tijdens de bouw. Daarbij wordt overwogen om met een aantal ondernemers 
tijdelijke units te plaatsen. 


