Zichtzijde Oost
Zichtzijde West
Zichtzijde Zuid
Zichtzijde Noord

: Bleyenburgstraat - Buys Ballotstraat
: Alexander Numankade
: F.C. Dondersstraat
: Cornelis Evertsenstraat

Opmerkingen Parkeren en bereikbaarheid
Voorziening ivm uitrijverkeer garage. Uitrit; hellend vlak? ->
Koplampen schijnen i/d huizen aan de Buys Ballotstraat.
Svp extra parkeergarage/ parkeerlaag.
Kan gemeente aangeven hoeveel parkeervergunningen er zijn
uitgegeven voor het betreffende gebied? En hoeveel plaatsen er
zijn?
Parkeren hier niet veranderen, bomen blijven.
Parkeernorm? Klopt niet! Hoeveel parkeervergunningen zijn er
afgegeven voor dit gebied?
Fietsenstalling langs spoorlijn.
Buurt fietsenstalling.
Nu stoppen met 2e vergunningen (parkeren) in dit gebied.
Mogen we al een parkeerplek kopen? Of huren?
Géén parkeervergunningen verlenen buiten terrein
Ooglijdersgasthuis.
Parkeerdrukmeting doen voor gebied per auto bereikbaar va. F.C.
Dondersstraat. Niet ruimer dan dat reëel is.
Fietsenstalling op plek parkeren?
Als de wijk wil parkeren in Parkeergarage mag niet.
Betaald parkeren voor fietsen.
Geen parkeerplaatsen weg.
Fietsenstalling 1.70 m hoog.
Parkeervergunningen allen.
Hoeveel 1e en 2e vergunningen? 170 plaatsen.
Parkeren onder spoor? Onderzoeken.
Parkeren inrit Bleyenburgstraat.
Parkeren onder het spoor.
Fietsenstalling ipv trommels her en der.
Voorlopige conclusie over parkeerruimte aanpassen. Er is
onvoldoende ruimte.
In hoeverre zijn er doelgroepen met lage/geen parkeerbehoefte?
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Oost

Oost
Oost
Oost
West
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West
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Noord
Noord
Noord
West
Noord

Opmerkingen Bouw
Hoe gaat bouwverkeer rijden? Draaien op hoek Bleyenburgstraat/ C.
Evertsenstraat. Geeft gevraagde situatie korte bouwauto's.
Werktijden vanaf 7.30 bij sloop en bouw ivm extreme gehorigheid.
Tijdens bouw muziek via oordopjes ipv schallende muziek van 08.00
- 16.00.
Boren, niet heien!
Wel bouwverkeer via spoor. Als spooreigenaar weigert; ludieke actie
initiëren.

Oost
West
West
West
West

Training aan alle vrachtwagen en bestelbus chauffeurs rond de bouw
over: 1. ontwijken paaltjes - 2. hoe om te gaan met fietsende jeugd 3. hoe om te gaan met bewoners - 4. wanneer mag er gereden
worden.
West
Bouwverkeer 09.30 - 14.00.
Zuid
Bouwverkeer via 'paaltjes' met 'bewaker'.
Zuid
Overlast bouw parkeergarage. Bouw ondergrondse parkeergarage
extra risicovol ivm schade aan huizen, mogelijk door oa
bronbemaling tbv bouw ondergrondse parkeergarage.
Schade aan de huizen.
Let op wateroverlast (ondergronds). Schade van 1,5 jaar geleden.
Gemeente heeft niet duidelijk wat de precieze reden is van de
aanzienlijke wateroverlast in de wijk.
Schroefpalen/ trildamwanden (geen overlast).
ZZP-ers vervangende werkruimte.
Doorstroming bouwverkeer/ ons verkeer.
Ga door met "ophalen" .
Herstel van naamgeving F.C. Dondersstraat tot C. Evertsenstraat/
Bleyenburgstraat.
Nummering van de straten gaat veranderen? (Bleyenburgstraat/
C. Evertsenstraat).
Bleyenburgstraat nr 7; als enige stadverwarming. Ooglijdersgasthuis
ook. Wordt dit gewijzigd/ aan gewerkt? Invloed voor nr. 7
Duidelijk bord doodlopende straat op hoek Bleyenburgstraat/
C. Evertsenstraat.
Slopen nr 4 is niet verantwoord. Uitgangspunt is behoud gebouw.
Hoeft geen woonbestemming.
Er is geen behoefte aan levendigheid in C. Evertsenstraat, deze
indruk wordt gewekt, maar is misverstand.

Noord
Noord

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Oost
Oost
Oost
Noord
Noord
Noord

Opmerkingen Proces
Ter visie legging van documenten goed kenbaar maken.
Bouwenvelop - Bestemmingsplan – Omgevingsvergunning.
Beding 10 jaar niet splitsen en samenvoegen gratis maken.
Stimuleer dat!
Neem ons mee in de overwegingen.
Neem verleden mee in de communicatie.
Garantie van wie? Financieel. Projectontwikkelaar dient
aansprakelijkheidsstelling en garantie te geven die voor iedereen
acceptabel is voor schade door bouw.
Objectieve nulmeting (eigen budget).
Eerlijkheid.
Omdraaien bewijslast.
Afspraken nakomen.
Heroverwegen bestemming gebouw # 4.
Andere voorbeelden (ABC straat) geven aan dat eerst afdoende
onderzoek moet worden gedaan en dan beginnen ipv andersom
(ondergrondse waterstromen).
Gebouw nr 4 is recent ontstaan na actieve inspraak met bewoners
(die er nog wonen) tot stand gekomen. Laten staan?
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Noord
Noord
Noord
Noord
Noord

Noord
Noord

Opmerkingen Ruimtelijk
Uitzicht vanuit B.B. straat blijft hetzelfde.
Huizen gebouwd in stijl van de buurt/ omgeving.
Wat gebeurt er op de hoek Bleyenburgstraat/ C. Evertsenstraat?
Details ramen ed. in stijl van monumentale status. Geen dakkapel
in monument aan voorkant Bleyenburgstraat.
Blijft het trafo huisje aan de C. Evertsenstraat?
Groenstrook langs het spoor blijft. Dus rooilijn naar binnen.
Hoe hoog appartementen i.v.m. inkijk/bezonning?
Binnenterrein openbaar? Gated community?
Paaltjes eind Bleyenburgstraat moeten blijven. Dus géén
doorgaand verkeer. Idem A. Numankade.
Achtermuur Numankade 5-19 ophogen tot 2 m gezien vanaf binnen
terrein
Laboratorium NIET hoger. Buizen eraf.
Nr. 5; deur achterom in de muur met recht op overpad.
Achterom Numankade op jouw terrein.
Op dak laboratorium groendak, duurzaam.
Minimaal 4 m tussen bebouwing en belendende percelen.
Binnenterrein gemeenschappelijke ruimte maken (= wens).
A. Numankade 5 – 19.
Hoogste punt niet hoger dan lage dak gebouw C. Evertsenstraat.
Nok hoogte gezinswoningen niet hoger dan huidige goothoogte.
Leibomen langs laboratorium/ muur tegen inkijk.
Geen balkons achterzijde.
Achtergevel nieuwbouw C. Evertsenstraat niet verder dan 10 m
achter bestaande voorgevel.
Kastanjebomen NIET gekapt en blijvend verzorgd.
Bij nieuwbouw: architectuur passend bij bouw Numankade en
Evertsenstraat.
Openbare binnenruimte NIET vrij toegankelijk voor niet-bewoners
(veiligheid).
Opsplitsen woningen NIET toestaan. Ook niet in de toekomst.
Ondergronds vuil a.u.b. zonder parkeerverlies.
Vuil; pasje bewoners Numankade. Paaltjes blijven.
Open houden, beter maken.
Luiden: blijven -> ja! (meer) - niet blijven -> nee (1).
Cafeetjes; de Kust 2.
Duiven uit de boom.
Monumentenzorg gevel.
Mooi pleintje. Sociale functie. Buurtborrel.
Gevel niet veranderen. Hekken onderdeel van monument?
Graag blijven.
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Verlichting grote ramen voorkant. Na 10.00 rechts blijft aan, links
uit. Omdraaien qua verlichting is mooie qua aanrijden.
Huidige functie behouden (nr. 4). Wat is beoordeeld?
Auto's in gebouw # 4.
Wonen in bestaand gebouw (duurzaamheid).
Groen bomen handhaven.
Huidige bomen zijn niet maatgevend.
Wel groen in de straat. ("beter" bomen).
Geen grote kruinen (zon/ licht).
Stoep smaller -> auto's aan de twee zijden.
Geen fiets "highway".
Binnentuin openbaar?
Huidige hoogte # 4 is acceptabel (bezonning). Licht/ ruimte.
Rooilijn gebouw # 4 is acceptabel.
Open karakter van de straat.
Torentje Ooglijdersgasthuis zichtbaar vanuit bovenverdieping. Kan
het meer zichtbaar?
Restaurant in oude stationnetje (in ere herstellen).
Waar komen ondergrondse afvalcontainers? NIET op
Bleyenburgstraat.
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Overige opmerkingen
Herstel van naamgeving F.C. Dondersstraat tot C. Evertsenstraat/
Bleyenburgstraat.
Nummering van de straten gaat veranderen? (Bleyenburgstraat/
C. Evertsenstraat).
Bleyenburgstraat nr 7; als enige stadverwarming.
Ooglijdersgasthuis ook. Wordt dit gewijzigd/ aan gewerkt? Invloed
voor nr. 7.
Duidelijk bord doodlopende straat op hoek Bleyenburgstraat/
C. Evertsenstraat.
Slopen nr 4 is niet verantwoord. Uitgangspunt is behoud gebouw.
Hoeft geen woonbestemming.
Er is geen behoefte aan levendigheid in C. Evertsenstraat, deze
indruk wordt gewekt, maar is misverstand.
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ĂŶĚĞďĞǁŽŶĞƌƐǀĂŶ
фĚƌĞƐх




hƚƌĞĐŚƚ͕ϳĚĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϱ

'ĞĂĐŚƚĞŚĞĞƌ͕ŵĞǀƌŽƵǁ͕

KƉĚĞĂǀŽŶĚǀĂŶϭϳŶŽǀĞŵďĞƌŚĞďďĞŶǁĞƵĂůƐďƵƵƌƚŐĞŢŶĨŽƌŵĞĞƌĚŽǀĞƌĚĞŶŝĞƵǁĞƚŽĞŬŽŵƐƚǀŽŽƌ
ŚĞƚKŽŐůŝũĚĞƌƐŐĂƐƚŚƵŝƐ͘ŽŶĚĞƌĚĂŐϯĚĞĐĞŵďĞƌŝƐĞƌĞĞŶƉĂƉŝĞƌĞŶŶŝĞƵǁƐďƌŝĞĨǀĞƌƐƉƌĞŝĚŵĞƚĚĞǌĞ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞ;ŽŽŬŽƉĚĞƐŝƚĞďĞƐĐŚŝŬďĂĂƌͿ͘sŽŽƌϭϭĚĞĐĞŵďĞƌǌƵůůĞŶǁĞĚĞŐĞƐƚĞůĚĞǀƌĂŐĞŶŽƉĚĞǌĞ
ĂǀŽŶĚŵĞƚĚĞĂŶƚǁŽŽƌĚĞŶƉƵďůŝĐĞƌĞŶŽƉĚĞƐŝƚĞŽŽŐůŝũĚĞƌƐŐĂƐƚŚƵŝƐ͘Ŷů
tĂĂƌƐĐŚŝũŶůŝũŬŚĞĞĨƚƵŝŶŽŶǌĞŶŝĞƵǁƐďƌŝĞĨŬĞŶŶŝƐŐĞŶŽŵĞŶǀĂŶŽŶƐǀŽŽƌŶĞŵĞŶŽŵŽƉϭϱĚĞĐĞŵďĞƌ
ŵĞƚĚŝƌĞĐƚĞďƵƌĞŶͬďĞůĂŶŐŚĞďďĞŶĚĞŶŝŶŐĞƐƉƌĞŬƚĞŐĂĂŶŽǀĞƌĚĞƉůĂŶŶĞŶ͘
ĞŐĞŵĞĞŶƚĞĞŶŚĞƚdĞĂŵKŽŐůŝũĚĞƌƐŐĂƐƚŚƵŝƐŶŽĚŝŐĞŶƵƵŝƚ
ǀŽŽƌĞĞŶϭĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝĞďŝũĞĞŶŬŽŵƐƚŽƉϭϱĚĞĐĞŵďĞƌŽŵƐĂŵĞŶ
ŵĞƚŽŶƐŵĞĞƚĞĚĞŶŬĞŶŽǀĞƌĚĞƉůĂŶƵŝƚǁĞƌŬŝŶŐ͘KƉĚĞǌĞĂǀŽŶĚ
ǁŝůůĞŶǁĞŐƌĂĂŐŶĂĚĞƌŵĞƚƵŬĞŶŶŝƐŵĂŬĞŶĞŶĚĞƚĞŶĞŵĞŶ
ƐƚĂƉƉĞŶĂĂŶƵƚŽĞůŝĐŚƚĞŶ͘tŝũŚŽƌĞŶŐƌĂĂŐǀĂŶƵŵĞƚǁĞůŬĞ
ďĞůĂŶŐƌŝũŬĞĂĂŶĚĂĐŚƚƐƉƵŶƚĞŶǁŝũƌĞŬĞŶŝŶŐŵŽĞƚĞŶŚŽƵĚĞŶŽŵ
ĞƌĞĞŶǌŽŐŽĞĚŵŽŐĞůŝũŬƉůĂŶǀĂŶƚĞŵĂŬĞŶ͘,ĞƚĚŽĞůŝƐŽŵŝŶ
ĞĞŶĚƌŝĞƚĂůďŝũĞĞŶŬŽŵƐƚĞŶƚĞŬŽŵĞŶƚŽƚĞĞŶŽƵǁĞŶǀĞůŽƉ͕ĚŝĞ
ĚŽŽƌĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞ;ΘtͿŬĂŶǁŽƌĚĞŶǀĂƐƚŐĞƐƚĞůĚ͘

hŝƚŶŽĚŝŐŝŶŐ͗
ϭϱĚĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϱ
ϭϵ͘ϯϬͲϮϮ͘ϭϱƵƵƌ
/ŶŐĂŶŐůĞǇĞŶďƵƌŐƐƚƌĂĂƚ
ĂŶŵĞůĚŝŶŐǀŝĂ
ŝŶĨŽΛŽŽŐůŝũĚĞƌƐŐĂƐƚŚƵŝƐ͘Ŷů


ŐĞŶĚĂ
ĞĂǀŽŶĚǌĂůŽŵϭϵ͘ϯϬƵƵƌƐƚĂƌƚĞŶŵĞƚĞĞŶŐĞǌĂŵĞŶůŝũŬĚĞĞů͘,ŝĞƌǌƵůůĞŶǁĞŬŽƌƚŝŶŐĂĂŶŽƉĚĞ
ƵŝƚŐĂŶŐƐƉƵŶƚĞŶĚŝĞŐĞůĚĞŶǀŽŽƌĚĞǌĞŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐĞŶĚĞďĞůĂŶŐƌŝũŬƐƚĞĂƐƉĞĐƚĞŶĚŝĞŝŶĚĞ
ŽƵǁĞŶǀĞůŽƉǁŽƌĚĞŶďĞƐĐŚƌĞǀĞŶ͘,ĞƚĂƐƉĞĐƚǀĞƌŬĞĞƌĞŶƉĂƌŬĞƌĞŶǌĂůŚŝĞƌŽŽŬĂĂŶďŽĚŬŽŵĞŶ͘

ZŽŶĚϮϬ͘ϯϬƵƵƌŝƐŚĞƚƉůĂŶŽŵŝŶĚĞĞůŐƌŽĞƉĞŶƵŝƚĞĞŶƚĞŐĂĂŶ͘ůŬĞŐƌŽĞƉǁŽƌĚƚǀŽŽƌŐĞǌĞƚĞŶĚŽŽƌ
ĞĞŶďĞƚƌŽŬŬĞŶĞǀĂŶdĞĂŵKŽŐůŝũĚĞƌƐŐĂƐƚŚƵŝƐĞŶͬŽĨĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞ͘



KŵϮϭ͘ϯϬƵƵƌǁŽƌĚƚĞƌƉůĞŶĂŝƌĞĞŶŬŽƌƚĞƐĂŵĞŶǀĂƚƚŝŶŐŐĞǀĞŶǀĂŶǁĂƚĞƌŝŶĚĞŐƌŽĞƉĞŶŝƐďĞƐƉƌŽŬĞŶ
ĞŶǁĞůŬĞĂĂŶĚĂĐŚƚƐƉƵŶƚĞŶĞƌǀĂŶƵŝƚĚŝĞŐƌŽĞƉĞŶǁŽƌĚĞŶŵĞĞŐĞŐĞǀĞŶ͘DĞƚĚĞŽŽŐƐƚĚŝĞǁŽƌĚƚ
ŽƉŐĞŚĂĂůĚŐĂĂŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞĞŶŚĞƚƚĞĂŵKŽŐůŝũĚĞƌƐŐĂƐƚŚƵŝƐĂĂŶĚĞƐůĂŐŵĞƚĚĞǀĞƌĚĞƌĞƵŝƚǁĞƌŬŝŶŐ
ǀĂŶĚĞŽƵǁĞŶǀĞůŽƉ͘dŝũĚĞŶƐĚĞϮĞďŝũĞĞŶŬŽŵƐƚďĞŐŝŶĨĞďƌƵĂƌŝ;ϮŽĨϵĨĞďƌƵĂƌŝͿǌƵůůĞŶǁŝũƵĚĞĞĞƌƐƚĞ
ƌĞƐƵůƚĂƚĞŶůĂƚĞŶǌŝĞŶǀŽŽƌĚĞŽƵǁĞŶǀĞůŽƉ͘
ZŽŶĚϮϮ͘ϭϱƵƵƌǌĂůĚĞĂǀŽŶĚĞŝŶĚŝŐĞŶ͘ĞŶǀĞƌƐůĂŐǀĂŶĚĞĂǀŽŶĚ;ŝŶǁŽŽƌĚĞŶďĞĞůĚͿǁŽƌĚƚ
ŐĞƉƵďůŝĐĞĞƌĚŽƉĚĞƐŝƚĞ͘
'ƌĂĂŐŽŶƚǀĂŶŐĞŶǁĞĞĞŶďĞǀĞƐƚŝŐŝŶŐǀĂŶƵǁŬŽŵƐƚ͕ĞŶŵĞƚŚŽĞǀĞĞůƉĞƌƐŽŶĞŶƵĂĂŶǁĞǌŝŐǌƵůƚǌŝũŶ͘
<ƵŶƚƵŽŶƐĞĞŶŵĂŝůƐƚƵƌĞŶŽƉŝŶĨŽΛŽŽŐůŝũĚĞƌƐŐĂƐƚŚƵŝƐ͘Ŷů͕ŽǀǀǀĂŶƵǁŶĂĂŵĞŶĂĚƌĞƐ͍

DĞƚǀƌŝĞŶĚĞůŝũŬĞŐƌŽĞƚ͕
EĂŵĞŶƐĚĞ'ĞŵĞĞŶƚĞhƚƌĞĐŚƚ 



EĂŵĞŶƐdĞĂŵKŽŐůŝũĚĞƌƐŐĂƐƚŚƵŝƐ




͘'ĂǇŵĂŶƐ
ƌŝĞƐƚĂƌs



d͘>ĂǌĂƌŝĚŝƐ

WƌŽũĞĐƚůĞŝĚĞƌ 
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Rijksmonumentale waardering

30 november 2015

Wonen in het Ooglijdersgasthuis.
Dat is de uitkomst van een aantal trajecten dat de afgelopen jaren is gestart.
Om dit te kunnen realiseren, heeft het Team Ooglijdersgasthuis een aantal
ontwikkelingen in gang gezet, die ook door en met de gemeente Utrecht
zijn besproken. In deze nieuwsbrief (eenmalig op papier) willen we u als (ruime)
buurtbewoner informeren. Want de nieuwe toekomst gaat ook u aan. Leest u
hier even met ons mee? Geeft u ons ook uw e-mailadres zodat we u in het vervolg
kunnen bereiken?

Ooglijdersgasthuis:
de laatste jaren
Over de historie van het Ooglijdersgasthuis is veel
te vertellen, in deze nieuwsbrief houden we het bij de
laatste paar jaar.

In 2011 ontving Ewoud Gaymans van Driestar BV de sleutel.

Na de beslissing de opleiding Life Science van de Hogeschool Utrecht te verplaatsen naar de Uithof is het pand
te koop aangeboden. De Utrechtse belegger Driestar
(Emmalaan) heeft het in 2011 aangekocht om het een
mooie toekomst te geven in zijn vastgoedportefeuille.
Met vele partijen is gesproken over mogelijkheden die het
monumentale pand kan bieden. Met geen van de partijen
bleek echter een haalbare exploitatieovereenkomst op te
stellen. De rijksmonumentale, stadse, en financiële randvoorwaarden blijken gewoon ingewikkeld. Om voor het
pand toch een gezonde toekomst te vinden, wordt het
complex nu voorbereid op een transformatie naar wonen.
Daarbij gaat het om verkoop van appartementen en
stadswoningen, dus een toekomst buiten de beleggingsportefeuille van Driestar.

Voorliefde voor bijzondere projecten
Als Utrechtse belegger heeft Driestar BV meerdere bijzondere projecten
in beheer in het hele land. Recent is het oude Legermuseum in Delft verworven. Ook hier is een transformatieproces gestart, waarbij nu wordt
gesproken over bijzondere hotel- en horecavoorzieningen.

We brengen Ooglijdersgasthuis in beeld
Onze buurtgenote Annemieke van Velsen zal het hele proces in beeld brengen. Ook in deze
nieuwsbrief en op de site vindt u een aantal foto’s van haar. Ze is uiteraard ook beschikbaar
voor andere fotografieopdrachten, u kunt haar vinden op miek@vanvelsenfotografie.nl

33 vragenformulieren:
maar vraagt u vooral door!
Tijdens de informatieavond is er een aantal (8) mondelinge
vragen gesteld. Daarnaast zijn er 33 formulieren met uiteindelijk
ruim 50 vragen ingeleverd. Deze worden allemaal beantwoord en
op de site geplaatst. Maar dit is geen eindig proces: er is altijd
ruimte voor uw vraag, en we beantwoorden deze altijd. Mailt u
naar info@ooglijdersgasthuis.nl.

Laatste nieuws:
In gesprek met de buurt:
15 december, 20.00 uur.
De direct omwonenden worden uitgenodigd om met ons
in detail te praten over de plannen. Daarbij zijn we benieuwd
naar opmerkingen, wensen en oplossingen. Inmiddels is
de datum ook vastgelegd: 15 december 20.00 uur. Alle
omwonenden krijgen op huisadres een uitnodiging.
In principe worden bewoners met directe zichtlijnen
uitgenodigd. Daarbij zijn de Bleyenburgstraat (geheel),
de C. Evertsenstraat (geheel), A. Numankade (gedeeltelijk), F.C. Dondersstraat (gedeeltelijk), Buys Ballotstraat
(gedeeltelijk) gedefinieerd.

Parkeren rond
het Ooglijdersgasthuis
Tijdens de informatieavond en op de formulieren zijn
vele vragen gesteld over het parkeren. En dat is natuurlijk terecht. Daarbij zijn de door de gemeente opgegeven
randvoorwaarden (regelgeving, startnotitie en uiteindelijk bouwenvelop) leidend en bindend. Volgens de Nota
Parkeren van de Gemeente Utrecht is er reeds voldoende
parkeerruimte en is het niet noodzakelijk nieuwe plekken
te realiseren op eigen terrein. Desondanks is de initiatiefnemer voornemens parkeerplaatsen op eigen terrein te
realiseren. Velen van u hebben ook opgemerkt dat het
parkeren van fietsen in de F.C. Dondersstraat lastig is, en
dat een wijkfietsenstalling een mooie oplossing zou zijn.
Uiteraard wordt onderzocht of we aan deze wens een
invulling kunnen geven.

De stappen
We nemen u een beetje mee in de procedures.
Om te komen tot een nieuw toekomst voor een monumentaal, beeld-, en buurtbepalend gebouw zoals
het Ooglijdersgasthuis is er natuurlijk een groot
aantal stappen die gezet moeten worden. Binnen
gemeente Utrecht zijn deze vastgelegd in het UPP
(Utrechts Plan Proces). We lichten deze globaal toe.
Met dank aan de input van de gemeente!
Startdocument
Op 3 november heeft het College van B en W een
startdocument vastgesteld. (beschikbaar op de site:
www.ooglijdersgasthuis.nl. Hiermee wordt akkoord
gegeven om te onderzoeken of, en op welke wijze,
het project wenselijk en haalbaar is. Hierin is de te
volgen route (UPP2) en het participatieniveau (2)
vastgelegd. Doel is te komen tot een bouwenvelop.

Bouwenvelop
De bouwenvelop bevat alle specifieke, realistische
randvoorwaarden en uitgangspunten voor een programma (geformuleerd in een bandbreedte) voor
het ‘nieuwe’ Ooglijdersgasthuis. Deze wordt door de
gemeente, in overleg met Driestar en de buurt samengesteld. Het dient als kader voor de ruimtelijke uitwerking in de volgende planfase. Een concept van de
Bouwenvelop wordt met de buurt gedeeld, daarin
worden omwonenden geconsulteerd. Communicatie
hierover komt (ook) vanuit de gemeente (Wijkbericht). Het College van B en W neemt uiteindelijk
een besluit over de definitieve bouwenvelop. Naar
verwachting zullen deze stappen medio 2016 worden
genomen.
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Bestemmingsplan
Na afronding van de vorige stappen (de bouwenvelop)
kan de gemeente een gewijzigd bestemmingsplan
opstellen, deze ter inzage leggen (met alle regelen
en termijnen die hierbij gelden) en de raad hierover
een besluit laten nemen.
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Buurtconsultatie
Gedurende het opstellen van de bouwenvelop gaan
wij (Gemeente, Driestar) met de omwonenden in
gesprek. In een aantal sessies worden mogelijkheden en plannen bekeken, besproken, aangepast en
toegelicht. De uitwerking van de plannen voor de
bebouwing, de buitenruimte en de inrichting van
de omliggende openbare ruimte zullen onderdeel
zijn van deze gesprekken. Vragen, opmerkingen en
antwoorden kunnen onderdeel uitmaken van de
bouwenvelop, of later in het ontwerpproces worden
meegenomen.
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Gevelaanzicht F.C. Dondersstraat, bestaand

4
gz

Gevelaanzicht Alexander Numankade, bestaand
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1. Het oorspronkelijke gebouw (1895)
Binnen de mogelijkheden worden hier circa 30/35
appartementen gerealiseerd, met
buitenruimtes gericht op het binnengebied.
2. De aanbouw Bleyenburgstraat (1939-1940)
Binnen de mogelijkheden worden hier circa 10/15
appartementen gerealiseerd, met
buitenruimtes gericht op het binnengebied.
3. De polikliniek (1967)
De verbinding tussen het klassieke gebouw en
de polikliniek wordt verwijderd. De solitaire
polikliniek gaat ongeveer 5 woningen bevatten
met een eigen buitenruimte.
4. De ‘nieuwbouw’ (1990)
De laatste toevoeging aan de C. Evertsenstraat
wordt gesloopt. Hier worden circa 3/5 stadsappartementen en 10-15 stadswoningen gerealiseerd.
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Het Ooglijdersgasthuis bevat vier bouwdelen,
per bouwdeel is het plan als volgt, de woningaantallen zijn voorlopig nog indicaties.
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Het plan op hoofdlijnen
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Gevelaanzicht Cornelis Evertsenstraat, bestaand

Omgevingsvergunning
Tegelijkertijd met het opstellen van het bestemmingsplan wordt er een omgevingsvergunning aangevraagd
(v/h bouwvergunning). Dit wordt waarschijnlijk
gecombineerd in één procedure. Uiteraard is het belangrijk dat we zorgvuldig omgaan met het monument: alle plannen worden gemaakt in overleg met de
gemeentelijke en landelijke monumentendiensten.
Het College van B en W zal besluiten over de omgevingsvergunning.
Informeren en participeren
Het Ooglijdersgasthuis is een beeldbepalend monument in de buurt, ook dat schept niet alleen verplichtingen maar ook verwachtingen, mede naar
aanleiding van de participatieladder. Zie elders in de
nieuwsbrief. We houden u middels emailnieuwsbrieven op de hoogte van de stappen die in het kader van
deze procedures worden genomen.

Overleg met buurtgenoten
Natuurlijk is het Team Ooglijdersgasthuis zich terdege bewust van de plek van het
pand in uw buurt, en in uw hart. En daarom willen we u, als buurtgenoten, ook zo goed
mogelijk betrekken bij de transformatie. De startnotitie die door B en W is vastgesteld
vraagt ons hierbij, vanwege de nieuwbouw, om uit te gaan van “Informeren en raadplegen”. Dit is niveau 2 van de gemeentelijke Participatieladder. Hierbij is het Team
Ooglijdersgasthuis verantwoordelijk voor de uitvoering, en is de gemeente als adviseur
nauw betrokken.

Informeren
1. Direct na de vaststelling van het startdocument is de
buurt huis aan huis uitgenodigd voor een snelle informatieavond, 17 november.
2. Na deze avond is deze nieuwsbrief vervaardigd, die in
een zeer ruime kring rondom het Ooglijdersgasthuis
wordt verspreid. Dit is eenmalig een papieren versie.
3. Naast informatie door de gemeentelijke instanties zal
het Team Ooglijdersgasthuis de site ooglijdersgasthuis.nl
gebruiken voor het publiceren van nieuws. Dit nieuws
wordt ook verspreid via e-mailnieuwsbrieven.
Inschrijven hiervoor kan ook op de site.

Raadplegen
Het Team Oogleidersgasthuis is voornemens op 15 december, een eerste gespreksronde te houden met de direct omwonenden en belanghebbenden, om de
ontwikkeling van de nieuwe bebouwing aan de C. Evertsenstraat te bespreken.
Ook de buitenruimte en straatinvulling zullen onderdelen zijn van deze gesprekken. Reacties en opmerkingen van belanghebbenden worden meegenomen in het
proces. Vragen worden voorzien van antwoorden.

Op korte termijn:
demontagewerkzaamheden
De bezoekers op de informatieavond hebben het kunnen zien: er zijn in de bouwdelen vele
zaken toegevoegd en afgetimmerd die het mooie pand niet bepaald sieren. De komende
tijd worden deze verwijderd, om zo ook de exacte staat van de monumentale binnenzijde
op waarde te kunnen schatten. Uiteraard moet dit zeer zorgvuldig gebeuren: niet alleen
moeten de details worden gespaard, maar ook moet eventueel aangetroffen asbest zorgvuldig worden verwijderd.
Duur van de werkzaamheden?
Gezien de zorgvuldigheid zal dit 6-8 weken in beslag nemen.
De start is eind november.
Overlast van de werkzaamheden?
De werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf het binnenterrein. Gezien de manier van demontage is langdurig
gebruik van zware apparatuur zeker niet voorzien, maar
het kan nooit helemaal geluidloos zijn. Bouwwerkzaamheden vinden plaats tussen 7.00 en 17.00 uur, niet in de
weekenden en uiteraard ook niet in de kerstperiode.
Overlast van werkverkeer?
Tussen 7.00 en 8.00 uur komen er bouwvakkers de wijk
binnen, en ze gaan rond 16.00 uur weer weg.

Overlast van materiaaltransport?
Het afvoeren zal met vrachtwagens via de F.C. Dondersstraat gebeuren. In principe buiten de spits, van 7.00 7.30 uur en van 10.00 - 14.00 uur. Bestaande verzakkingen
en beschadigingen zijn al opgenomen, maar de verwachting
is dat deze nu al zwakke plekken in het wegdek er niet
beter op zullen worden. Met de gemeente wordt overlegd
hoe dit te herstellen.
Contact met uitvoerenden
Op de site ooglijdersgasthuis.nl staan telefoonnummers
die u kunt bellen bij onverwachte zaken, problemen of uitzonderlijke overlast.
U kunt altijd info@ooglijdersgasthuis.nl gebruiken!

Voor direct contact met het sloopbedrijf: 030 - 26 41 555 Of mail naar info@ooglijdersgasthuis.nl

De leegstand
Op dit moment wordt het pand bewaakt en is er een aantal
antikraakbewoners en -gebruikers. Gedurende de komende
periode zal dit zo blijven, maar uiteindelijk zullen hier ook
veranderingen in plaatsvinden. We zullen met direct omwonenden (maximaal honderd) een whatsapp-groep opstarten
waarin we direct met elkaar kunnen communiceren bij acute
situaties: vernielingen, inbraken en andere overlast. Rondom
het pand zullen we ook bordjes plaatsen met de tekst:

Hier waakt Whatsapp!
Omwonenden en
ooglijdersgasthuis.nl

Wonen in Ooglijdersgasthuis?
Als u geïnteresseerd bent in de ontwikkelingen en op deze plek graag zou willen wonen: dat vraagt nog
enig geduld. Maar schrijf u in voor onze e-mailnieuwsbrieven, dan volgt u de ontwikkelingen op de voet.
En bent u ook op de hoogte als er meer informatie komt over de woningen en appartementen!

Colofon:
Deze papieren nieuwsbrief is bijzonder, het is de eerste en de laatste. Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief
(op de site ooglijdersgasthuis.nl) houden we u digitaal op de hoogte van de vorderingen. U mag ook mailen
naar info@ooglijdersgasthuis.nl.
De inhoud van deze nieuwsbrief is tot stand gekomen in samenwerking met de Gemeente Utrecht (projectleider T. Lazaridis en Buro voor de Boeg – Rotterdam.

Afzender:

Team Ooglijdersgasthuis
p/a Driestar BV, Emmalaan 33
3581 HP Utrecht
info@ooglijdersgasthuis.nl
030 - 25 11 309

Telefoon Uitvoerder Sloopwerken
030 - 26 41 555
Gevelaanzicht F.C. Dondersstraat, bestaand
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1
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Verslag van de informatiebijeenkomst Donders wat mooi Ooglijdersgasthuis
Datum:
Aanwezig:

Voorzitter:
Notulist:

15 december 2015
namens het Team Ooglijdersgasthuis van Driestar: Dik Gussekloo
namens de gemeente Utrecht: Tanja Lazaridis (projectleider), Dirk-Jan Hoekstra
(verkeer), John van Haren (procesbegeleider bouw) en Sjoerd Wolbertus
Dik Gussekloo
Josta van der Wiele

Opening
Dik Gussekloo (voorzitter) heet de aanwezigen (de direct omwonenden) welkom op deze eerste
participatiebijeenkomst over de toekomst van het Ooglijdersgasthuis. In het eerste gedeelte wordt een
introductie gegeven op de uitgangspunten van het ontwikkelingsproces (de belangrijkste aspecten
voor de bouwenvelop, verkeer/parkeren en de toekomstige bouw). Na het eerste plenaire gedeelte
zullen vier deelgroepen worden gevormd die alle vanuit een eigen perspectief zullen brainstormen en
overleggen over de punten die zij in dit proces belangrijk vinden. In het tweede plenaire gedeelte
zullen de vier groepen hun conclusies kort presenteren.
Het team Ooglijdersgasthuis bestaat uit betrokkenen vanuit ontwikkelaar, eigenaar en gemeente:
architecten, stedenbouwkundigen, technici en hijzelf (communicatie rondom dit project).
Het doel van deze avond is om wensen, angsten, inzichten, pijnpunten en kansen op te halen: alles
wat de buren/omwonenden willen meegeven voor de planontwikkeling. De bedoeling is niet om een
terugblik te geven op de achterliggende vier jaar. We zitten nu in de fase van het transformatieproces
naar woningen. Dat geldt ook voor de gemeente, zij het dat alle procedures (zoals het wijzigen van het
bestemmingsplan) nog moeten starten. Belangstellenden kunnen zich nog niet aanmelden voor een
woning. De heer Gussekloo heeft veel mensen moeten afwijzen die al graag bij deze bijeenkomst
hadden willen zijn.
Presentatie Tanja Lazaridis (projectleider)
Mevrouw Lazaridis zegt dat dit de eerste participatieavond is in het kader van de ontwikkeling van de
bouwenvelop. In het plenaire deel wordt een aantal thema´s doorgelopen dat voor iedereen belangrijk
is. Er zijn ook nog schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van de vorige bijeenkomst. Zij stelt voor
eventuele vragen even te bewaren en deze aan het eind van haar verhaal te stellen.
De stappen in het planproces
Het startdocument is het eerste document dat een maand geleden door het college van burgemeester
en wethouders is vastgesteld. Dat startdocument beschrijft in grote lijnen de voorgenomen
ontwikkeling die de gemeente voor ogen heeft en hoe de participatie wordt vormgegeven. De tweede
stap is het opstellen van de bouwenvelop, die naar verwachting zomer 2016 zal worden vastgesteld
door het college. Na vaststelling van de bouwenvelop wordt de wijziging van het bestemmingsplan
voorbereid. Dat proces duurt gemiddeld een jaar. Tegelijk met het bestemmingsplan wordt gewerkt
aan de omgevingsvergunning.
De bouwenvelop
De bouwenvelop is een boekje van twintig tot dertig pagina´s. In de bouwenvelop komen de
belangrijkste randvoorwaarden en uitgangspunten voor deze ontwikkeling te staan. Deze bevat de
spelregels voor de projectontwikkelaar maar dient ook om duidelijkheid te geven aan omwonenden.
De omwonenden mogen over de bouwenvelop meedenken. In de bouwenvelop worden de functies
omschreven evenals hoogte, rooilijnen, parkeernormen en openbare ruimte, en wordt beschreven
binnen welke kaders aanpassingen gedaan moeten/kunnen worden. Op al deze punten wil de
gemeente graag input hebben. De bouwenvelop vormt tevens de basis voor het bestemmingsplan.
Voor de inhoud van de bouwenvelop gelden objectieve uitgangspunten. Aan de bouwenvelop wordt nu
gewerkt.
Procesbegeleiding tijdens de bouw
Er worden drie participatiebijeenkomsten gehouden. Op de eerste bijeenkomst (van heden) worden de
standpunten van de omwonenden opgehaald. Op de tweede bijeenkomst in februari 2016 zal worden
verteld wat er met deze standpunten is gedaan en zal worden gevraagd of omwonenden het daarmee

eens zijn. Op de derde bijeenkomst in maart of april 2016 zal gepresenteerd worden wat er dan ligt;
dat is de basis voor de bouwenvelop. De bouwenvelop gaat dan met een nieuwsbrief de wijk in en zal
ter inzage liggen, zodat iedereen nog op de bouwenvelop kan reageren.
Presentatie Dirk-Jan Hoekstra (verkeer)
De heer Hoekstra gaat in op aspecten van het verkeer, op basis van de Nota stallen en parkeren (op
de website van de gemeente te vinden). Bij een parkeervraag wordt altijd gekeken naar de laatste
functie. In dit geval was dat de Hogeschool Utrecht. Daarbij hoorden 135 parkeerplaatsen. Bij de
nieuwe functie (wonen) horen circa 60 parkeerplaatsen. Daar moet de gemeente nog verder aan
rekenen, maar de voorlopige conclusie is dat de nieuwe functie past. Vanuit de zaal roept dit al direct
de reactie op dat deze geschrapt kan worden. De heer Hoekstra merkt op dat hij graag eerst zijn
verhaal over de theorie wil afmaken en de vragen even vast te houden.
Bij de oude functie was sprake van dubbelgebruik: school en wonen. In de nieuwe functie liggen er
niet alleen woningen omheen maar komen er ook woningen in. In de nieuwe functie wordt alles op
dezelfde manier gebruikt; de meeste mensen zijn overdag weg en ´s avonds weer thuis. De gemeente
moet hiermee nog aan de slag. Sommige omwonenden maken hun onrust kenbaar en geven aan dat
zij niet verder willen op basis van deze (voorlopige) conclusie. De heer Hoekstra verzoekt de
opmerkingen nog even te bewaren.
De parkeerplaatsen voor de nieuwe bewoners komen in een ondergrondse parkeergarage. De
woningen worden verkocht inclusief (minimaal) één parkeerplaats per woning. Nieuwe bewoners
hebben daarom geen recht op een eerste parkeervergunning voor parkeren op straat.
Bezoekersparkeren zal in principe op straat zijn, maar ook daar moet men nog over onderhandelen.
Bezoek zal over het algemeen ook in de avonduren plaatsvinden, volgens de algemene beelden.
Er heeft in 2014 een parkeerdrukmeting plaatsgevonden. Ook in 2015 is weer onderzocht hoe druk
het in de wijk is op bepaalde tijden. Er wordt op verschillende tijden gemeten, ook ´s avonds en ´s
nachts, want met name de avonden en nachten zijn van belang. De conclusie van de gemeente was
op basis van de meting in 2014 dat er nog wel enige ruimte is in het gebied. In 2015 heeft ook een
meting plaatsgevonden maar daarvan heeft de gemeente de uitkomsten nog niet paraat. De heer
Gussekloo meent dat dit een goed moment is voor vragen, al kunnen de groepen straks ook nog
vragen en opmerkingen kwijt op papier.
Vragen en opmerkingen
Opgemerkt wordt dat er te weinig parkeerruimte is op straat. Foto´s die spreekster iedere dag maakt
kunnen dat aantonen. Zonder parkeergarage mogen geen appartementen verkocht worden. De heer
Gussekloo geeft aan dat het voornemen is om appartementen te verkopen inclusief parkeerplaats in
de parkeergarage. Dat komt in het programma van eisen. Volgens de vraagstelster wordt gesproken
van een wens maar dat moet een eis worden. Ook is het van belang om welk gebied het precies gaat.
De gemeente zegt dat geen eerste vergunning zal worden afgegeven aan de nieuwe bewoners, maar
wordt er wel een tweede vergunning afgegeven? De parkeerdruk is in 2015 in dit buurtje te hoog en
de gemeente kijkt alleen vanuit de Zeeheldenbuurt. Bewoners kunnen niet naar andere wijken
uitwijken. Bewoners hebben daarom niets aan de parkeerdrukmeting waar de gemeente over spreekt.
Het dringende verzoek wordt gedaan om (1) de parkeerdruk in de doodlopende straat te meten, (2)
direct te stoppen met het afgeven van een tweede parkeervergunning in dit buurtje en (3) rekening te
houden met het feit dat niet alle bewoners zich een elektrische auto kunnen veroorloven. De conclusie
op de tweede pagina moet door de gemeente worden doorgestreept, want als dat niet nu wordt
opgenomen als eis, hebben bewoners straks geen poot om op te staan (mevrouw Van den Broek,
Alexander Numankade 2). De heer Gussekloo antwoordt dat alles wordt meegenomen wat door de
sprekers zojuist is gezegd en gevraagd.
Dan wordt door omwonenden gewezen op de effecten die de aanleg van een parkeergarage kan
hebben op de waterstromen. Het is een gevoelige buurt met veel wateroverlast. Men is dus niet blij
met het graven van een parkeergarage vlak voor hun huis. Ook na de bouw kan er scheurvorming
optreden. Het is veengrond en als daaraan wordt gerommeld, zit de omgeving straks met de
problemen. Een bewoner merkt op dat hetzelfde heeft gespeeld toen dit gebouw werd neergezet en
dat niemand daar toen een probleem mee had; daar zijn anderen het niet mee eens. Iemand anders
oppert dat een oplossing misschien zou zijn om gebouw 4 als parkeergarage te gebruiken.

De heer Gussekloo vraagt of het probleem voor dit moment voldoende in beeld is gebracht. Vanuit de
zaal wordt nog opgemerkt dat het nu al moeilijk is om ´s ochtends vroeg de wijk uit te komen. Men
vraagt zich af hoe dat dan in de toekomst moet als er bijvoorbeeld nog honderd auto´s bij zouden
komen. Ook wordt gevraagd hoe het zal gaan met het bouwverkeer.
Presentatie John van Haren (procesbegeleider bouw, het oude bouwtoezicht)
De heer Van Haren vertelt iets over het proces van bouwen en zegt dat er bij ieder bouwproces van
enige bouwangst sprake is. Hij geeft een toelichting op de regels die ervoor moeten zorgen dat de
bouwoverlast, of bouwangst, te zijner tijd zo gering mogelijk zal zijn. Elke omgevingsvergunning wordt
getoetst aan het Bouwbesluit 2012. De belangrijkste bepalingen uit het Bouwbesluit betreffen
veiligheid, gezondheid en bruikbaarheid. Hoofdstuk 8 uit het Bouwbesluit regelt de omgeving en alle
overlast die met de omgeving te maken heeft. Het bevat normen voor het voorkomen van onveilige
situaties, geluidshinder, trillingshinder en stofhinder. Aan die normen heeft de gemeente Utrecht er nog
twee toegevoegd: het Bouwveiligheidsplan (voor bouwen en slopen) en een Handhaafinstructie. Deze
normen worden gehanteerd bij trillingen, bij heien en geluid.
Het Bouwveiligheidsplan is in een omgevingsvergunning het belangrijkste onderdeel aangaande de
omgeving. Daarin wordt samen met de ontwikkelaar alles in detail geregeld. Het gaat om de gehele
logistiek rond het bouwverkeer, het bouwterrein en hoe wordt omgegaan met trillingen.
Constructieonderdelen worden aan de gemeente voorgelegd en door de gemeente beoordeeld. De
gemeente hanteert strenge eisen ten aanzien van een parkeergarage binnen de bebouwde omgeving,
ook wat betreft het grondwater. Het komt neer op maatwerk.
Tijdens de bouw is er een gemeentelijke bouwinspecteur. Deze bouwinspecteur ziet toe op de
naleving van de omgevingsvergunning en met name van het bouwveiligheidsplan. Hij heeft ook een
handhavingstaak. Hij kan de bouw stilleggen of een boete opleggen. Deze bevoegdheid wordt in de
praktijk ook gebruikt, bijvoorbeeld als er buiten de afgesproken tijden wordt gewerkt. De inspecteur
komt over het algemeen in actie naar aanleiding van klachten.
Bij ingewikkelde projecten is er ook een procesbegeleider. Als procesbegeleider/bewonersbegeleider
is hij (de heer Van Haren) verantwoordelijk voor goede communicatie. De heer Van Haren zorgt ervoor
dat vragen vanuit de omwonenden worden opgepikt en dat de aannemer een omgevingsmanager
aanstelt en/of een klachtenlijn opent.
Gevraagd wordt wat de ervaringen zijn met soortgelijke projecten in de stad; daarbij wordt de ABCstraat als voorbeeld genoemd. In het geval van het Ooglijdersgasthuis wordt gebouwd in eenzelfde
situatie. De heer Van Haren zegt dat in het geval van de ABC-straat de vloer niet 15 cm maar 1,5 m
dik bleek te zijn. Het was een enorm probleem om die vloer kapot te krijgen. Dat er een
verslavingskliniek was gepland heeft er mede toe geleid dat er zoveel protest is geweest. Naar
aanleiding van een vraag over een ander project (in de Voorstraat) antwoordt de heer Van Haren dat
binnen de bebouwde omgeving niet zomaar een parkeergarage kan worden gegraven. Er gelden
strenge eisen. Er wordt dan een damwand geplaatst en dat kan trillingsvrij en zonder dat de
waterstand verandert.
Er wordt een vraag gesteld over de grondwaterstand. Een half jaar geleden is met de gemeente
gesproken omdat er overstromingen waren geweest. Uit antwoorden van de gemeente bleek dat men
niet wist wat er gebeurt en hoe dit opgelost kan worden. Is dit wel duidelijk voordat er gebouwd gaat
worden? Deze vraag wordt genoteerd; de gemeente komt daarop terug.
Opgemerkt wordt dat het prettig is dat er iemand is die klachten zal opnemen. Maar wie zal die
klachten dan oppakken? De heer Van Haren antwoordt dat de procesbegeleider dat zal doen. Men
vraagt om al vooraf actief te zijn en niet pas als er klachten zijn. Hoe gaat de gemeente dit doen?
De heer Gussekloo geeft aan dat de gemeente op deze avond niet alle vragen kan beantwoorden. De
gemeente zal de gestelde vragen en opmerkingen zorgvuldig met aannemers bespreken, zoals de
vraag ten aanzien van de werktijden. Schade voorkómen is in ieders belang. Hij merkt op dat bouwen
altijd overlast geeft, evenals slopen. Hij geeft aan dat men via de site van het Ooglijdersgasthuis en
via het e-mailadres info@ooglijdersgasthuis.nl altijd kan communiceren.

Gevraagd wordt of de straten na het bouwproces in de oude luister worden hersteld. De heer
Gussekloo antwoordt dat dat afhangt van wat de buurt wenst. Er zal een 0-meting komen om de
huidige stand van zaken op te nemen. Dan kan later bekeken wat er gebeurt met het bouwverkeer.
Gevraagd wordt naar verzakking. Vraagster meldt dat haar pand al is verzakt en dat zij vreest dat het
bij de bouw van een parkeergarage verder zal verzakken. De heer Van Haren zegt dat ook hiervoor
een 0-meting geldt. Een aannemer wordt normaal gesproken gedwongen door zijn verzekeraar om
een 0-meting te doen. Het is een verzekeringssituatie. Over het algemeen bepaalt de constructeur
welk gebied binnen de invloedssfeer van het bouwwerk ligt en dus ook waar de 0-metingen worden
gehouden.
De heer Gussekloo merkt op dat men nog niet aan het bouwen is. Alle vragen zijn goed gehoord en
worden meegenomen in het proces. Ook de gemeente is gebaat bij een goed proces en een mooi
project. In de volgende avonden wordt nader over deze punten gesproken. En mocht er later weer
behoefte zijn aan informatieavonden, dan worden deze weer georganiseerd.
Dan kondigt de heer Gussekloo aan dat in vier groepen verder gepraat gaat worden. De groepen zijn
genoemd naar hun positie op de kaart: Noord is de C. Evertsenstraat, Oost de Bleyenburgstraat/Buys
Ballotstraat, Zuid F.C. Dondersstraat en West de Alexander Numankade. De heer Gussekloo wijst
waar in het gebouw de groepen kunnen brainstormen met behulp van een plattegrond van het gebied
aan de hand van enkele thema´s die in de bouwenvelop terugkomen (openbare ruimte/ruimtelijk, de
verschillende functies en bereikbaarheid/parkeren). Men is ook vrij om in een groep te gaan zitten
waar men niet woont. Men kan koffie of thee meenemen. Flipovers, stiften en dergelijke zijn aanwezig.
Vertegenwoordigers van de gemeente zullen bij de groepen aanwezig zijn om desgewenst toelichting
te geven. Het verzoek is aan alle groepen op te schrijven wat men belangrijk vindt en dat straks terug
te koppelen in de hele groep. Er zijn nog geen ontwerpen of tekeningen gemaakt. De bandbreedte
waarvan men kan uitgaan in de groepen wordt gevormd door de huidige bebouwing; voorlopig gaat
het over renovatie en invulling van het volume dat er nu is. Wat op de vellen wordt geschreven of
geplakt, blijft bewaard en wordt gerubriceerd en in februari 2016 teruggekoppeld. In februari 2016 zal
ook aangegeven worden wat er wel of niet mee gedaan kan worden. Voor de groepen is een uur
gepland. Na een uur komt iedereen weer terug in deze ruimte.
Men gaat in vier groepen uiteen/hervatting van het plenaire deel
De heer Gussekloo hervat de plenaire bijeenkomst. Hij nodigt de groepen uit om een korte
samenvatting te geven van wat is gezegd en genoteerd. Alles wat is opgeschreven wordt
meegenomen.
De groep Oost Î Bleyenburgstraat/Buys Ballotstraat heeft vragen en opmerkingen geformuleerd
over:
Î of het binnenterrein ook voor omwonenden toegankelijk wordt;
Î het verzoek om de rooilijn/groenstrook langs de C. Evertsenstraat een stukje naar achteren te
verschuiven zodat het groen blijft;
Î hoeveel parkeervergunningen zijn afgegeven door de gemeente en hoeveel plaatsen er zijn. (In een
andere groep is het aantal van 170 genoemd, exclusief de circa 20 ´clandestiene´ plaatsen in de C.
Evertsenstraat. De gemeente gaat het aantal onderzoeken.);
Î aandacht voor naar binnen schijnende koplampen op de Buys Ballotstraat bij een hellende uitrit;
Î de dringende wens om de knip op de Alexander te behouden en dat de Beyenburgstraat een
doodlopende straat blijft; anders komt al het sluipverkeer van vroeger weer terug;
Î in geval van damwanden: niet heien maar boren;
Î de wens om de groenstrook langs het spoor te behouden;
Î behalve gebouw 4 heeft ook één huis aan de Bleyenburgstraat stadsverwarming. Of men hiermee
rekening kan houden met het graven;
Î de vraag is of en hoe de nummering verandert in de C. Evertsenstraat;
Î een andere vraag is of het uitzicht vanuit de Buys Ballotstraat hetzelfde blijft;
Î gevraagd wordt of gebouwd wordt in stijl van de omliggende huizen;
Î het verzoek om een fietsenstalling te plaatsen in plaats van her en der fietstrommels voor alle
bewoners;

Î angsten over het bouwverkeer, vooral omdat de vrachtauto´s ook weer moeten keren op de hoek
Bleyenburgstraat/C. Evertsenstraat;
Î een plaats voor ondergrondse vuilcontainers (de heer Gussekloo zegt dat dit wordt onderzocht);
Î verzoek om het oude stationnetje in ere te herstellen;
Î verzoek om een groot bord te plaatsen (rechts aan de paal) ¨Geen doorrijdend verkeer¨.
De groep van het monument (Alexander Numankade en zuidkant) heeft vragen en opmerkingen
geformuleerd over:
Î het monument aan de Alexander Numankade;
Î zorgen over het parkeren;
Î de voorlopige conclusie moet geschrapt worden;
Î een training voor alle vrachtwagenchauffeurs die door de straat rijden;
Î een achterom voor de Alexander Numankade;
Î een buurtfietsenstalling;
Î zorgen voor de bomen en het pleintje met de plaatjes;
Î zorgen dat wat er gebouwd wordt niet groter wordt dan wat er nu staat;
Î de architectuur moet passend zijn (ook geen balkons aan de achterzijde van de nieuwbouw);
Î werktijden en muziek tijdens de bouw om de overlast te beperken;
Î bouwverkeer via het spoor;
Î opsplitsen van woningen niet toestaan en samenvoegen stimuleren;
Î de suggestie om een kerstboom te plaatsen met drie sterren, om er allen van te kunnen laten
genieten.
De groep Noord Î C. Evertsenstraat is eerst ingegaan op de historie en de maatschappelijke
bestemming en heeft daar veel tijd aan besteed. De vraag is gerezen of er geen combinatie van
bestemmingen kan komen, dus niet alleen wonen, maar ook een sociaal-maatschappelijke
bestemming, naar het voorbeeld van het Veeartsenijterrein.
De groep heeft daarnaast vragen en opmerkingen geformuleerd over:
Î het parkeren is een groot probleem. Het verzoek is om bij het parkeren niet alleen te kijken naar het
parkeervolume, maar ook naar hoe het wordt opgelost. Als dit toch gebeurt door middel van een
parkeergarage hoopt men dat dit op een intelligente manier gebeurt, zowel tijdens de bouw als
daarna, zodat bij een calamiteit en eventuele schade gegarandeerd is dat die schade vergoed wordt;
Î hoe het proces van inspraak verloopt;
Î of de omwonenden voor de 0-metingen zelf een budget kunnen krijgen;
Î nadenken over eventueel vervangende werkruimte omdat er veel zzp´ers in de buurt werken;
Î de omvang van het gebouw moet blijven;
Î vragen over de binnentuin, de openbare ruimte, het groen en de bomen;
Î over de hoogte: zoals het gebouw er nu staat;
Î is het vanuit duurzaamheidsperspectief wel een goed idee om een 20 jaar oud gebouw te slopen?
De groep Zuid Î F.C. Dondersstraat (een gemêleerde groep) heeft vragen en opmerkingen
geformuleerd over:
Î of ook na deze avond vragen ingezonden mogen worden (dit wordt door de heer Gussekloo
toegezegd);
Î de wens om het hek aan de buitenkant te behouden (de vroegere ingang naar de polikliniek);
Î men wil de torenklok graag behouden, inclusief Î voor sommigen Î het luiden daarvan;
Î gezien het vele verkeer door de F.C. Dondersstraat en de veiligheid voor met name kinderen wordt
een pasjessysteem voorgesteld voor de bewoners en het vrachtverkeer. De wens om het bouwverkeer
enkel tussen 9.30 en 14.00 uur toe te laten en om een bewaker bij de paaltjes te zetten, zodat men
alleen via de paaltjes erin en eruit kan;
Î een optie voor omwonenden om ook een plaats in de parkeergarage te kunnen kopen of huren en
eventueel ook fietsen te kunnen stallen;
Î geen parkeerplaatsen weghalen. De informele parkeerplaatsen in de C. Evertsenstraat, waarvan ook
door bewoners van de F.C. Donderstraat gebruik wordt gemaakt, meenemen in de telling;
Î ondergrondse afvalcontainers niet op het plein en zonder er parkeerplaatsen voor in te leveren;
Î de groep wil inzicht in de non-negociables van Driestar. Er wordt van zestig woningen gesproken.
Men wil weten wat de ondergrens is vanuit Driestar, om te weten wat hun bewegingsruimte is.

De heer Gussekloo dankt de aanwezigen voor hun bijdrage, hun energie en hun kritische en soms
vrolijke vragen en sluit de bijeenkomst om 22.15 uur. Hij nodigt iedereen uit om nog achterin de zaal
iets te drinken.

Agenda 15 december
̋
̋
̋
̋
̋

Welkom
Introductie
Plenair
4 groepen
Conclusie

19.30

20.15-21.15
21.30-22.15

Welkom
̋ Doel
̋ Opzet van de avond
̋ Gemeente & Team Ooglijdersgasthuis

Team Ooglijdersgasthuis
̋
̋
̋
̋
̋
̋

Driestar
Asnova Architecten
Hylkema Consultants
Bureau SRO
Veerman Bouwhistorie
Buro voor de Boeg

Gemeente Utrecht
̋
̋
̋
̋

Tanja Lazaridis (projectleider)
Sjoerd Wolbertus (stedenbouwkundige)
Dirk Jan Hoekstra (verkeerskundige)
John van Haren (procesbegeleider)

Vanavond
̋ Ophalen wensen, zorgen, aandachtspunten.

Vanavond niet
̋ Terugkijken naar verleden
̋ Discussie over procedure
̋ Woningschetsen en plattegronden

1e bijeenkomst bouwenvelop
Herontwikkeling voormalig Ooglijdersgasthuis

15 December

Inhoud
̋ Stappen planproces

̋ Bouwenvelop
̋ Verkeer en Parkeren
̋ Procesbegeleiding voor en tijdens de bouw

̋ Vragen

Stappen
1

Startdocument (vastgesteld door College, nov 2015)

2

Bouwenvelop (vaststelling door College naar
verwachting zomer 2016)

3

Bestemmingsplan (vaststelling door Raad naar
verwachting zomer 2017)

4

Omgevingsvergunning (start gelijktijdig met
bestemmingsplan)

Bouwenvelop
̋ Ruimtelijke en functionele uitgangspunten voor
bebouwing en openbare ruimte
̋ Functies, bouwhoogtes, rooilijnen, parkeernormen,
inrichting en beheer openbare ruimte
̋ Basis voor bestemmingsplan
̋ Omwonenden denken mee

3 bijeenkomsten
̋ Eerste bijeenkomst december 2015
̋ Ophalen wensen, zorgen,
aandachtspunten.

̋ Tweede bijeenkomst februari 2016
̋ Presentatie tussenresultaat nav oogst
opgehaald uit de 1e bijeenkomst.
̋

Ophalen reacties op schetsontwerp

̋ Derde bijeenkomst maart/april 2016
̋ Eindvoorstel bouwenvelop en
functioneel ontwerp openbare ruimte

Verkeer en parkeren: parkeervraag
̋ Parkeernormen op basis van nota Stallen en Parkeren
̋ Parkeervraag oude functie Ï nieuwe functie
Hoge norm oude functie <-> lage norm nieuwe functie
Oude functie:

135 parkeerplaatsen

Nieuwe functie:

circa 60 parkeerplaatsen

̋ Voorlopige conclusie: nieuwe functie past

Verkeer en parkeren: feitelijke situatie
̋ Oude situatie: dubbelgebruik van parkeerplaatsen

̋ School met name overdag in functie, omwonenden
xqqtcn"Óu"cxqpfu"gp"Óu"pcejvu0"
̋ Nieuwe situatie: gelijktijdig gebruik.

Verkeer en parkeren: plan
̋ Parkeren nieuwe bewoners in ondergrondse gebouwde
parkeergarage.
̋ Minimaal één parkeerplaats per woning in de garage.

̋ Woningen worden mét parkeerplaats(en) verkocht.
̋ Nieuwe bewoners hebben geen recht op eerste
parkeervergunning.
̋ Bezoekersparkeren: op straat of in de parkeergarage.
̋ Dg¦qgm"ogv"pcog"Óu"cxqpfu0"

Verkeer en parkeren: parkeerdrukmeting
̋ Parkeerdrukmeting 2014: nog enige ruimte aanwezig in
de omgeving (Bleyenburgstraat en Alexander
Numankade) om bezoekersparkeren op te vangen.
̋ Nader onderzoek:
̋ Parkeerdrukmeting 2015
̋ Exact aantal nieuwe woningen

Bouwbesluit 2012
Is een verzameling bouwtechnische voorschriften waaraan
alle bouw- en sloopwerken in Nederland aan moeten
voldoen.

Technische voorschriften uit het oogpunt van:

- veiligheid
- gezondheid
- Bruikbaarheid

Bouwbesluit hoofdstuk 8
̋ Het voorkomen van onveilige situaties en het beperken
van hinder tijdens de uitvoering van bouw en
sloopwerkzaamheden.
̋ - veiligheid in de omgeving
̋ - geluidshinder
̋ - trillinghinder
̋ - stofhinder
̋ * sloop/bouwveiligheidsplan
̋ * handhaafinstructie gemeente Utrecht

Bouwveiligheidsplan
̋ Bouwverkeer en logistiek
̋ Bouwterrein
̋ Geluid en trillingsnormen
̋ Communicatie
̋ Enz. enz.
̋ Werktijden
̋ Maatwerk tav de veiligheid in de omgeving

Gemeentelijk bouwinspecteur
̋ De bouwinspecteur controleert en ziet toe op de
naleving van de bouwvergunning en de naleving van het
sloop/bouwveiligheidsplan.
̋ De bouwinspecteur heeft een handhavingstaak
̋ Bij ingewikkelde projecten vormt de bouwinspecteur
een eenheid met een proces/bewonersbegeleider

Proces/bewonersbegeleider
̋ Rol van de bewonersbegeleider
1.

Zorgen dat communicatie op de juiste wijze en op
het juiste moment plaatsvindt

2.

Zorgen dat omwonenden met vragen en klachten
weten waar ze terecht kunnen

3.

Zorgen dat vragen klachten op de juiste plek
terecht komen en dat ze naar behoren worden
afgehandeld

Zorgvuldigheid
̋ Bouwtechniek:
Î Kelder, grondwater
Î Belangrijk onderdeel
Î Schade voorkomen
̋ Bouwproces
Î Veiligheid
Î Overleg
Î Overlast minimaliseren

Zorgvuldigheid 2
̋ Verantwoordelijkheid nemen
̋ Schades vergoeden, 0 meting
(FC Dondersstraat al gedaan)
̋ Communicatie

Na de bouwenvelop?
̋
̋
̋
̋

Blijvend in gesprek met buurt
Met elkaar aan plan werken
Ook in gesprek met kopers
Woningwensen, details

̋ Bestemmingsplan wijzigen
̋ Omgevingsvergunning

In vier groepen
̋
̋
̋
̋

Ingedeeld per windrichting/gevel
Praten over de belangrijke punten
Kennis van de straat/plek
Met elkaar delen, noteren

Noord

Oost

West

Zuid

Plenair
̋ De opmerkingen per groep
̋ Samenvatting door gespreksleider
̋ Wellicht geclusterd

En nu
̋
̋
̋
̋
̋

Aan de slag
Alles mag u melden
Ook over parkeren
Ook over zorgvuldigheid
We zien u zo terug!

Fotoverslag 15 december

