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We kiezen voor een groter centrumgebied



We kiezen voor een groene, gezonde stad



We kiezen voor een groene, gezonde stad



VEUR-LENT & HOGE BONGERD



In het hart van de stad



cultuurhistorie





Tekeningen die al eens gemaakt zijn….



Modellen uit 2014

lentereilandparkeiland Stadseiland
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context & kansen 

Werk in uitvoering: Onderzoek Ambitiedocument 



Hoe groot is het gebied? Handelskade erin gemonteerd (540 woningen)
Compacte milieu’s met zoveel mogelijk groen? 

Werk in uitvoering: Onderzoek Ambitiedocument 



Wat gaat het worden in de toekomst?



Werk in uitvoering: Onderzoek Ambitiedocument 

Openbare ruimte 

Parkeren

Geluid
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Aansluiting met het rivierpark 
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 Ambitiedocument

 (gemeentelijke ambities – bouwen voort op Omgevingsvisie)

 Omgevingsdocument 

 Inhoud: enquête, klankbordgroep, afstemming stakeholders, media

 Randvoorwaarden

 technisch, beleidsmatig, GREX

 Selectieleidraad

 waar gaan we op beoordelen / hoeveel punten

kan men daarop scoren

Aanbestedings Documenten



Rijke geschiedenis: 

 Historie van het gebied respecteren en versterken door het te gebruiken als inspiratiebron en kwaliteitsimpuls voor de ontwikkeling.

Aansluiten op Rivierpark

 Creëren van unieke en uitnodigende plek voor o.a. sport, recreatie en natuur door benutten bestaande kwaliteit en aantrekkingskracht 

Stedenbouw

 Passend bij stad en landschap

Uniek gemengd programma

 Gemengd en veelzijdig programma passend bij unieke ligging. / Woningbouwprogramma vooral op Hoge Bongerd.

Internationale uitstraling 

 Innovatieve ontwikkeling en partnerschap met (inter)nationale samenwerkingsprogramma’s.

Ambitiedocument - Stad aan de Rivier



Inclusieve en vitale stad

 Stadseiland is een plek voor de hele stad. Woningbouwprogramma  met een goede mix van woonmilieus, woningtypen en prijsklassen.

Duurzame mobiliteit

 Bevorderen  duurzame mobiliteit. Aansluiting op langzaam verkeerroutes en OV voorzieningen biedt  kansen voor een autoluw gebied dat 

aantrekkelijk is voor voetgangers en fietsers en met gebouwde parkeervoorzieningen

Beweegvriendelijke stad

 Stimuleert bewoners en  bezoekers  tot spelen, bewegen en ontmoeten. Het is daarmee  een voorbeeld van de gezonde stad.

Duurzame stad

 Duurzaamheid is vanzelfsprekend.  Doordat vanaf het begin bij het ontwerp en de inrichting rekening wordt gehouden met 

materiaalgebruik, klimaatverandering, natuur, en energieneutraliteit ontstaat een duurzaam en toekomstbestendig gebied.

Ambitiedocument - Stad van de toekomst



Het Stadseiland wordt ontwikkeld voor en door de stad. Samen met de omgeving en andere 
stakeholders ontstaat het beste plan. Wij verwachten een heldere visie op het participatieproces  
met de omwonenden, de professionele stakeholders en de stad.

Input

 Uitkomsten workshop 2014 én enquête 2020

 Aandachtspunten vanuit klankbordgroep

 Media 

 Stakeholders

Omgevingsdocument - Samen met de stad



Respondenten

 Ruim 2000

 Frequente bezoekers (bijna de helft komt er dagelijks of wekelijks)

 Men komt vooral om te wandelen / fietsen

Ideeën voor functies (Open vragen)

 Versterken recreatiegebied

 (Kleinschalige) horeca 

 Voorzieningen die passen bij de recreatieve functie

Vaak genoemd:

 Waardering voor groene karakter van het eiland + gebruiksmogelijkheden

 Een meerderheid is voor accent van de nieuwe bebouwing in Hoge Bongerd 

 Er is brede steun voor toevoeging van bijzondere bebouwing / een bijzondere functie op het eiland

Enquête 2020



Woningbouw

Recreatie 

Mobiliteit/parkeren

Verhouding Hoge Bongerd / Veur Lent

Aandachtspunten klankbordgroep 
(verder uitwerken van Input bewoners Veur Lent 2013)

Bestemmingsplan

Kaders
Ambities
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Vragen?


