Feedback 15 december
Vanaf 23 maart ook beschikbaar op:

www.ooglijdersgasthuis.nl
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Op 15 december was de eerste participatiebijeenkomst voor het
Ooglijdersgasthuis. Vele onderwerpen zijn hier de revue gepasseerd. Deze
zijn allen genoteerd en meegenomen in de route richting de bouwenvelop.
Parkeren
Rondom het parkeervraagstuk waren er vragen en emoties, het is immers
een drukke wijk. Het Ooglijdersgasthuis zal de complete parkeervraag
maximaal op eigen terrein invullen. Daarmee ixs de verwachting dat de
parkeersituatie beterwordt dan dat deze was ten tijde van de school.
C. Evertsenstraat
De noodzaak van nieuwe bebouwing aan de C. Evertsenstraat houdt ook de
gemoederen bezig. Om de parkeerplaatsen te kunnen realiseren is echter
een ruime parkeergarage nodig, waarboven nieuwe woningen zijn gepland.
In het plan zal deze straat een mooi nieuw profiel krijgen, met aan twee
zijden gelijkwaardige woningen. Iets hoger dan de bestaande, te slopen
bebouwing.
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We nemen u mee in deze en andere aspecten.

Vanaf 23 maart is deze info ook op de site te lezen, en te
downloaden.
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Voorziening ivm uitrijverkeer garage.
Uitrit; hellend vlak? -> Koplampen
schijnen i/d huizen aan de Buys
Ballotstraat.

Als de wijk wil parkeren in Parkeergarage mag niet.

Kan gemeente aangeven hoeveel parkeervergunningen er zijn
uitgegeven voor het betreffende gebied? En hoeveel plaatsen er zijn?

Fietsenstalling 1.70 m hoog
Mogen we al een parkeerplek kopen? Of huren?
Parkeernorm? Klopt niet! Hoeveel
parkeervergunningen zijn er
afgegeven voor dit gebied?

Svp extra parkeergarage/ parkeerlaag.

Parkeren onder het spoor.

Fietsenstalling langs spoorlijn.

Hoeveel 1e en 2e vergunningen? 170 plaatsen.
In hoeverre zijn er doelgroepen met lage/geen parkeerbehoefte?
Parkeren onder spoor? Onderzoeken.

Geen parkeerplaatsen weg.

Parkeren inrit Bleyenburgstraat.

Parkeren hier niet veranderen, bomen blijven
Fietsenstalling op plek parkeren?
Parkeervergunningen allen.

Voorlopige conclusie over parkeerruimte aanpassen. Er is onvoldoende ruimte.

Nu stoppen met 2e vergunningen (parkeren) in dit gebied.
Géén parkeervergunningen verlenen buiten terrein Ooglijdersgasthuis.

Betaald parkeren voor fietsen.
Buurt fietsenstalling.

Parkeerdrukmeting doen voor gebied per auto
bereikbaar va. F.C. Dondersstraat. Niet ruimer dan dat
reëel is.

Kan gemeente aangeven hoeveel
parkeervergunningen er zijn
uitgegeven voor het betreffende
gebied? En hoeveel plaatsen er
zijn?
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Parkeren
Omwonenden geven aan dat er weinig ruimte is voor parkeren
van auto’s en fietsen. Er zijn veel vagen over het aantal
verstrekte parkeervergunningen versus het aantal
parkeerplaatsen in het gebied. Een aantal omwonenden geven
aan ook van de nieuwe parkeergarage gebruik te willen maken.

Als suggestie wordt meegeven het parkeren onder het spoor te
onderzoeken, de parkeergarage te vergroten en een
buurtfietsenstalling te maken in het gebied.
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Parkeren op eigen terrein
Het Ooglijdersgasthuis zal 80 nieuwe parkeerplaatsen op eigen
terrein creëren, en hiermee de gemeentelijke parkeernorm
(minimaal 64, maximaal 81) ruim op eigen terrein invullen.

Hiervan zijn dan 17 plaatsen duurzaam beschikbaar voor
bezoekers van bewoners in het Ooglijdersgasthuis.
Door al het parkeren in een stallingsgarage op te lossen wordt
er geen claim gelegd op parkeerplaatsen in het openbaar
gebied.
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De verwachting is dat de parkeerdruk in het gebied hiermee
gaat afnemen, vergeleken met de situatie was toen de school
nog in bedrijf was.
De eigen parkeerplaatsen worden gesitueerd in een
tweelaagse parkeerkelder. Een derde laag is enerzijds niet
nodig en meer parkeerplaatsen zijn ook niet toegestaan.
Met deels bestaande beplanting in de openbare ruimte zullen
koplampen iets gedimd worden.
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Parkeervergunningen en wachtlijst
Alhoewel niet direct van belang voor de ontwikkeling, is wel
uitgezocht hoe het zit met de de parkeervergunningen.
Er zijn in het rayon Zeelheldenbuurt 1485 parkeerplaatsen
aanwezig en 1333 parkeervergunningen (eerste en tweede)
verstrekt. Op dit moment is er geen wachtlijst.
De verhouding tussen het aantal verstrekte
parkeervergunningen en de aanwezige parkeerplaatsen per
buurt in het rayon verschilt, waardoor het in sommige delen van
het rayon drukker is dan andere.
Daardoor kunnen bewoners niet altijd bij hun woning parkeren,
maar wel op maximaal 10 minuten loopafstand van hun
woning. De gemeente blijft de vergunninguitgifte en de
parkeerdruk goed monitoren.
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Nieuwe bewoners van het Ooglijdersgasthuis krijgen géén recht
op een eerste vergunning, maar wel, zoals iedereen op een
tweede.
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Fietsen
Voor fietsen van bewoners zal het Ooglijdersgasthuis een eigen
fietsenstalling creëren. Een wijkfietsenstalling past vooralsnog
niet in het plan.
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Nieuwbouw
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Huidige bomen zijn niet maatgevend.
Groen bomen handhaven.

Wel groen in de straat. ("beter" bomen).

Huidige functie behouden (nr. 4).
Open karakter van de straat.
Wat is beoordeeld?
Auto's in gebouw # 4
Wat gebeurt er op de hoek
Huidige hoogte # 4 is acceptabel
Bleyenburgstraat/ C.
(bezonning). Licht/ ruimte.
Evertsenstraat?
Neem ons mee in de overwegingen.
Rooilijn gebouw # 4 is acceptabel.
Achtergevel nieuwbouw C. Evertsenstraat
niet verder dan 10 m achter bestaande
voorgevel. Geen fiets "highway".
Slopen nr 4 is niet verantwoord.
Uitgangspunt is behoud gebouw.
Hoeft geen woonbestemming.

Geen grote kruinen (zon/ licht).
Stoep smaller ->
auto's aan de twee zijden.
Bij nieuwbouw: architectuur
passend bij bouw Numankade
en Evertsenstraat.
Neem verleden mee in
de communicatie.
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Nieuwbouw
Ooglijdersgasthuis en inrichting C. Evertsenstraat
Tijdens de bijeenkomst is door de bewoners van
C. Evertsenstraat duidelijk gemaakt dat zij liefst de
huidige situatie willen handhaven en het liefst een
maatschappelijke bestemming in het gebouw zien
terugkeren.
Als er toch woningen komen zien ze graag dat de
huidige rooilijn en hoogte gerespecteerd worden.
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Bestemming
Er is lang onderzocht of er andere bestemmingen mogelijk zijn,
maar deze zijn om verschillende redenen niet haalbaar
gebleken en niet doorgezet. Het Ooglijdersgasthuis zal nu een
woonbestemming krijgen. Een bestemming die past bij de
Zeeheldenbuurt als woonbuurt.
Woningen en appartementen
In de Cornelis Everstenstraat zijn circa 11 grondgebonden
woningen gepland.
Eigendomssituatie
Een fors deel van de huidige stoep (0,6 – 1 meter) is onderdeel
van het perceel Ooglijdersgasthuis. Met de groenstrook (2,5
meter) is er ruim 3 meter ontwikkelruimte.
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Straatprofiel
Onderdeel van de planontwikkeling is het verbeteren van de
bruikbaarheid van de Cornelis Evertsenstraat. De breedte van
parkeervakken wordt vergroot zodat er niet meer op de stoep
geparkeerd hoeft te worden. Het voetpad aan de noordzijde
blijft in breedte ongewijzigd. Het voetpad voorlangs de nieuwe
woningen wordt circa 2,5 meter breed, aansluitend bij
voetpaden in de omgeving.
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Bouwhoogte en positie van bebouwing
De goot- en bouwhoogte van de nieuwe grondgebonden
woningen wordt afgestemd op die van de bestaande woningen
aan de overzijde. Daarmee ontstaat een samenhangend
bebouwingsbeeld.
Onder de woningen aan de Cornelis Evertsenstraat komt een
ondergrondse stallingsgarage voor auto’s. De plaats daarvan
wordt bepaald door de eigendomsgrens, aangrenzende
bebouwing en te behouden bomen. Technisch en qua kosten is
het het meest optimaal constructie van woningen en
stallingsgarage op elkaar af te stemmen.
Deze factoren samen bepalen de positie en rooilijn van de
woningen. De nieuwe rooilijn (aangegeven als maximale
bouwgrens) komt circa 1,5 meter vóór de huidige rooilijn te
liggen.
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Bezonning
De nieuwe situatie betekent een ruimtelijke verandering en
daarmee een verandering in bezonning. Er is een
bezonningsstudie uitgevoerd waarmee een globale inschatting
gemaakt kan worden van de veranderingen. Daaruit blijkt dat
verandering met name optreedt in het najaar en in de winter,
gedurende delen van de dag. Een eerste inschatting is dat
realisatie van de plannen geen onevenredige nadelige gevolgen
voor bezonning in de omgeving oplevert.

20

21

Water
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Water
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.
Andere voorbeelden (ABC straat) geven aan dat eerst
afdoende onderzoek moet worden gedaan en dan
beginnen ipv andersom (ondergrondse waterstromen)
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Water
Ooglijdersgasthuis en wateroverlast
In de Zeeheldenbuurt is ‘water’ een belangrijk thema, Het
Ooglijdersgasthuis is zich hier terdege van bewust. Het
beperken van de wateroverlast is niet alleen een onderdeel van
het plan Ooglijdersgasthuis, maar wijkbreed is het onderdeel
van gesprek en actie. Het splitsen van het rioolstelsel, en het
toevoegen van een aparte regenwaterafvoer staat op de
agenda. Daarnaast is de grondwaterstand een belangrijk
aandachtspunt.
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Regenwater en wateroverlast
Het Ooglijdersgasthuis zal meer bufferruimte creëren. In het plan is
minder verharding opgenomen, en waar mogelijk zullen groene
daken als buffer fungeren. Natuurlijk is het plan voorbereid op
aansluiting op het gescheiden riool,

Grondwater en fundering
Het Ooglijdersgasthuis en zijn omgeving staan op houten palen die
kwetsbaar zijn voor grondwaterschommelingen. Hier is dus volop
aandacht voor. Het toevoegen van de (in zijn soort) bescheiden
parkeerkelder zal naar verwachting geen substantiële gevolgen
hebben voor de grondwaterstand. Tijdens de bouw zal gekozen
worden voor de toepassing van onderwaterbeton. Dit voorkomt het
langdurig wegpompen van grote hoeveelheden grondwater. Deze
methode minimaliseert hiermee de effecten op de
grondwaterstand op korte termijn, en op langere termijn is er geen
effect te verwachten.
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Bouw
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Boren, niet heien!
ZZP-ers vervangende werkruimte

Schroefpalen/ trildamwanden (geen overlast)
Schade aan de huizen.

Tijdens bouw muziek via oordopjes ipv
schallende muziek van 08.00 - 16.00
Werktijden vanaf 7.30 bij sloop en bouw
ivm extreme gehorigheid.

Hoe gaat bouwverkeer rijden? Draaien op hoek
Bleyenburgstraat/ C. Evertsenstraat. Geeft gevraagde
situatie korte bouwauto's.
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

Wel bouwverkeer via
spoor. Als spooreigenaar
weigert; ludieke actie
initiëren.

Doorstroming bouwverkeer/ ons verkeer
Bouwverkeer 09.30 - 14.00
Bouwverkeer via 'paaltjes' met 'bewaker'

Overlast bouw parkeergarage. bouw ondergrondse
parkeergarage extra risicovol ivm schade aan huizen,
mogelijk door oa bronbemaling tbv bouw ondergrondse
parkeergarage
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Bouw
Een bouwproject in een binnenstedelijke omgeving vraagt om
een zorgvuldige aanpak. Dat was de boodschap van
omwonenden tijdens de bijeenkomst op 15 december.
Kijk uit voor het grondwater, het bouwverkeer, probeer andere
vormen van overlast (geluid) te beperken en probeer schades
te voorkomen.
Hoewel we nog lang niet aan het bouwen zijn, toch hier een
aantal belangrijke punten.
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Bouwveiligheidsplan (BLVC)
Parallel aan de omgevingsvergunning zal er een
bouwveiligheidsplan (BLVC) worden opgesteld. Hierin worden
afspraken gemaakt over het Bouwverkeer en logistiek, het
bouwterrein, geluid en trillingsnormen, werktijden,
communicatie etc. Dit is maatwerk. Omwonden worden hierbij
betrokken.
De bouwinspecteur van de gemeente controleert en ziet toe op
de naleving van de bouwvergunning en de naleving van het
sloop/bouwveiligheidsplan. De bouwinspecteur heeft een
handhavingstaak.
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Bouw parkeergarage
De bouw van een parkeergarage wordt gezien als een
potentieel gevaar voor de grondwaterstand. Door te kiezen voor
de toepassing van onderwaterbeton is het echter niet nodig
grondwater weg te pompen en af te voeren. Hiermee wordt de
gevreesde grote impact ondervangen.
Bouwverkeer
De FC Dondersstraat zal de route moeten zijn voor het
bouwverkeer. Een andere oplossing geeft weer overlast op
andere plekken, en verplaatst het probleem alleen. Wel zal het
tijdsvenster van de ochtendspits (7.30-10.00 uur) zoveel
mogelijk vrijgehouden worden.
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Bouwtijden

Met alle aannemers zullen afspraken worden gemaakt. De start is 7.00 uur
(ook ivm met spits), het einde is om 16.30 uur.
Bouwlawaai
Onnodig bouwlawaai (radio’s etc) zullen we zoveel mogelijk voorkomen.
Door de gemeente zal er streng op worden toegezien dat de overlast als
gevolg van trillingen en geluid de normen die daar voor zijn niet gaat
overstijgen. Vervangende werkruimtes zullen dan ook niet
gezocht hoeven te worden.
Bouwschades
Voor aanvang van de bouw zal er een zeer zorgvuldige opname plaatsvinden
van woningen in de directe omgeving. Het belang hiervan is met name groot
voor de bouwer/verzekeraar. Schades ontstaan door de bouw zullen worden
vergoed. Heien geeft trillingen en is in de meeste gevallen geen optie in
stedelijk gebied. Ook om het bestaande monument te sparen is schroeven
waarschijnlijk te prefereren.
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Zorgvuldig
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Herstel van naamgeving F.C. Dondersstraat tot C.
Evertsenstraat/ Bleyenburgstraat

Beding 10 jaar niet
splitsen en
samenvoegen gratis
maken. Stimuleer dat!

Afspraken nakomen.
Omdraaien bewijslast.

Garantie van wie? Financieel.
Projectontwikkelaar dient
aansprakelijkheidsstelling en
garantie te geven die voor
iedereen acceptabel is voor
schade door bouw.
Heroverwegen bestemming
gebouw # 4

Nummering van de straten gaat
veranderen? (Bleyenburgstraat/ C.
Evertsenstraat)
Gebouw nr 4 is recent ontstaan na
actieve inspraak met bewoners
(die er nog wonen) tot stand
gekomen. Laten staan?

Duidelijk bord doodlopende straat op hoek
Bleyenburgstraat/ C. Evertsenstraat
Bleyenburgstraat nr 7; als enige stadverwarming.
Ooglijdersgasthuis ook. Wordt dit gewijzigd/ aan
gewerkt? Invloed voor nr. 7
Objectieve nulmeting (eigen budget).

Andere voorbeelden (ABC straat) geven aan dat eerst afdoende
onderzoek moet worden gedaan en dan beginnen ipv andersom
(ondergrondse waterstromen)
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Zorgvuldig
Er zijn vragen gesteld over de route richting de
woonbestemming. Zeker omdat bewoners graag de huidige
bebouwing willen behouden. Daarnaast worden eisen gesteld
ten aanzien van de samenwerking en betrouwbaarheid aan de
eigenaar/ontwikkelaar en bouwer.
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Betrouwbare samenwerking
Als eigenaar van het Ooglijdersgasthuis heeft Driestar BV hard
gewerkt aan een nieuwe toekomst voor het complex in eigen
portefeuille.

Het feit dat er nu voor een woonbestemming (en dus verkoop)
is besloten, geeft aan dat andere opties niet haalbaar zijn
gebleken. Daarbij spelen uiteraard ook de verwervingskosten
en de renovatiekosten van het monumentale deel een rol.
Het feit dat de uitkomst van dit zoekproces anders is dan
individuele of groepswensen diskwalificeert een onderneming
als Driestar niet automatisch als onbetrouwbaar.
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Sloop huidige ‘nieuwbouw’
Het toevoegen van een zo ruim mogelijke
parkeervoorziening/kelder is een belangrijk onderdeel van het
plan. Daarmee is sloop onderdeel van het plan.
Garanties
Er gelden bij een proces als deze normale garanties. Waarbij
risico’s worden ondergebracht bij stabiele
verzekeringsmaatschappijen. De nulmeting gebeurt door de
verzekeringsmaatschappij, zij geven aan welke partij daarvoor
wordt geselecteerd. Een uiterst secure en goede opname is met
name van belang voor de verzekeringsmaatschappij.
Bewoners kunnen desgewenst ook zelf foto’s maken en deze
laten registreren bij de belastingdienst.
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Aanpassing bebording en straatnamen
In het plan is geen aanpassing van de straatnamen voorzien.
De nieuwe nummering van de C. Evertsenstraat wordt ‘even’,
bestaande nummers blijven.

Stadsverwarming
De intentie is Het Ooglijdersgasthuis blijvend aan te sluiten op
de stadsverwarming, met de verwachting dat de aansluitkosten
zoals geoffreerd de kosten van individuele CV installaties
natuurlijk niet te boven gaan.
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Ruimtelijk
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Details ramen ed. in stijl van
monumentale status. Geen dakkapel
in monument aan voorkant
Bleyenburgstraat.

Paaltjes eind Bleyenburgstraat moeten
blijven. Dus géén doorgaandverkeer.
Idem A. Numankade.
Hoogste punt niet hoger dan lage dak
gebouw C. Evertsenstraat

Minimaal 4 m tussen bebouwing en
belendende percelen

Details ramen ed. in stijl van
monumentale status. Geen dakkapel
in monument aan voorkant
Bleyenburgstraat.

Blijft het trafo huisje
aan de C.
Evertsenstraat?

Achtermuur Numankade
5-19 ophogen tot 2 m
gezien vanaf binnen
terrein

Hoe hoog appertementen i.v.m.
inkijk/bezonning?

Laboratorium NIET hoger. Buizen eraf.
Groenstrook blijft. Dus rooilijn
naar binnen.

Achterom Numankade op jouw terrein.

Binnenterrein
gemeenschappelijke ruimte
maken (= wens). A.
Numankade 5 – 19

Nok hoogte gezinswoningen
niet hoger dan huidige
goothoogte.

Paaltjes eind Bleyenburgstraat moeten blijven. Dus géén
doorgaandverkeer. Idem A. Numankade.
Op dak laboratorium groendak, duurzaam
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Monumentenzorg gevel

Waar komen ondergrondse afvalcontainers? NIET op
Bleyenburgstraat

Verlichting grote ramen voorkant.Na 10.00 rechts blijft
aan, links uit. Omdraaien qua verlichting is mooie qua
aanrijden.
Openbare binnenruimte NIET vrij
toegankelijk voor niet-bewoners
(veiligheid).
Ondergronds vuil aub zonder parkeerverlies

Cafeetjes; de Kust 2

Torentje Ooglijdersgasthuis zichtbaar vanuit
bovenverdieping. Kan het meer zichtbaar?
Opsplitsen woningen NIET toestaan. Ook niet in de
toekomst.
Geen balkons achterzijde.

Luiden: blijven -> ja! (meer) - niet blijven -> nee (1)
Open houden, beter maken

Duiven uit de boom

Vuil; pasje bewoners Numankade. Paaltjes blijven
Gevel niet veranderen. Hekken onderdeel van
monument? Graag blijven.

Binnentuin openbaar?
Restaurant in oude stationnetje (in ere herstellen)

Mooi pleintje. Sociale functie. Buurtborrel.

Leibomen langs laboratorium/ muur tegen inkijk.
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Ruimtelijk
Veel bewoners van de Zeeheldenbuurt zijn betrokken als het
gaat om ontwikkelingen in de wijk en willen graag dat het plan
voor het voormalig Ooglijdersgasthuis een positieve bijdrage
levert aan de wijk. De nieuwe ruimtelijke situatie is voor velen
(en met name voor bewoners van de Cornelis Evertsenstraat)
een belangrijk punt. Belangrijke aandachtspunten die werden
genoemd zijn bouwhoogte, rooilijn en architectuur.
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Behoud monument
Het Ooglijdersgasthuis is een prachtige oude dame. Zij bepaalt
de identiteit van de plek en in grote lijnen wat de
mogelijkheden voor verandering zijn.

In nauw overleg met de afdeling Erfgoed van de gemeente en
de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed wordt er gewerkt aan
transformatie van het complex, met respect voor de
monumentale waarden. Dat gaat van raamkozijn tot kap, van
buitengevel tot interieur tot behoud van de klok.
Alle ingrepen zijn erop gericht het bijzondere karakter van het
complex voor de Zeeheldenbuurt te behouden. Of de klok ook
in de toekomst (vaak) te horen zal zijn hangt af van de nieuwe
bewoners.
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Woningstijlen
Het complex is onderdeel van Beschermd Stadsgezicht Utrecht
Oost. In de Welstandsnota Utrecht is het gebied aangemerkt
als ‘Behoud’. Dit betekent dat nieuwe ontwikkelingen zeer
zorgvuldig en met respect voor de bestaande omgeving moeten
worden ontworpen.
Dit heeft betrekking op bouwmassa en architectuur. Bij de
architectuur is het niet zo dat de omgeving gekopieerd moet
worden.
Moderne interpretaties ervan zijn mogelijk. Uitgangspunt is dat
er een sterke samenhang ontstaat, waarbij het nieuwe zich
vanzelfsprekend voegt in de bestaande omgeving.
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Binnenterrein
Het binnenterrein wordt niet openbaar. Het is alleen
toegankelijk voor de nieuwe bewoners. Het krijgt gedeeltelijk
een collectieve functie en gedeeltelijk een invulling met
privétuinen voor de nieuwe bewoners.
Veiligheid en privacy
Een veilige woonomgeving met voldoende privacy voor
bestaande én nieuwe bewoners staat voorop. Ogen op straat
zijn belangrijk voor de algehele sociale veiligheid. Voldoende
privacy is belangrijk op het niveau van de individuele woning.
Waar dat gewenst is gaan we in gesprek met omwonenden om
het ontwerp op dit punt te optimaliseren.
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Nieuwe achterom A. Numankade
Het is voor Driestar vanuit beheer en eigenaarschap ongewenst
het binnenterrein te ‘delen’ met omwonenden. Wel kunnen
bewoners wellicht tijdens de realisatie van dit plan een
dergelijk pad op hun eigen, gezamenlijk terrein creëren.
Dak laboratorium
Het dak van het laboratorium behoudt zijn huidige hoogte, en
wordt zoveel mogelijk ontdaan van installaties. Het wordt een
groen dak. Dit dient als buffer voor regenwater en levert voor
de omgeving een vriendelijke aanblik op.
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Bomen belangrijk
Op het binnenterrein staat een drietal grote bomen. Twee
daarvan zullen worden ingepast in de nieuwe situatie. Een
derde is in de loop der tijd niet optimaal kunnen ontwikkelen
en is niet toekomstbestendig. Deze zal worden gekapt en
worden vervangen door één of meerdere nieuwe bomen op het
binnenterrein.
De bestaande bomen aan de Cornelis Evertsenstraat (eigen
terrein) kunnen niet behouden blijven. Bij herinrichting van de
straat worden er nieuwe bomen in de straat geplant.
De bestaande bomen langs de Oosterspoorbaan vallen buiten
het plangebied en worden gehandhaafd.
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Sociale functies
Het huidige plan bevat geen ruimte voor wijkfuncties en/of
horeca.
Inrichting straten
In Noordoost (en daarmee ook in de Zeeheldenbuurt) zullen de
komende jaren ondergrondse afvalcontainers worden
geplaatst. Dit is onderdeel van een gemeentebrede
vernieuwing van afvalinzameling. De locatie voor de containers
wordt bepaald in samenhang met de ontwikkeling van het
Ooglijdersgasthuis.
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Vraag 15 december:
Ga door met "ophalen"

Antwoord:
Opmerkingen en vragen:

info@ooglijdersgasthuis.nl

