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Pijnacker Noord vernieuwt
De werkzaamheden in de Geleerdenbuurt 

zijn zo goed als afgerond en in het voorjaar 

gaat - gefaseerd - de Staatsliedenbuurt op 

de schop. In het afgelopen jaar is er al veel 

gerealiseerd in de wijk, na de wintermaan-

den worden de werkzaamheden voortgezet. 

Het vernieuwde bestemmingsplan ligt ter 

inzage, de braakliggende gronden krijgen 

een tijdelijke bestemming en er zijn plan nen 

voor nieuwbouw. Deze krant is opgesteld 

samen met Rondom Wonen en de Wijk-

vereniging Pijnacker Noord.  .

Om klachten zo veel mogelijk te voorko-

men, gaan we nog beter communiceren 

met de bewoners. Niet alleen met persoon-

lijke brieven, maar ook via e-mail, wellicht 

twitterberichten en meer persoonlijk con-

tact. We gaan scherper toezicht houden op 

de werkzaamheden en de wijkvereniging 

wordt nauwer betrokken bij het uitvoe-

ringsproces en de communicatie.

De aannemers in de wijk kunnen bijvoor-

beeld met informatieborden duidelijker 

vertellen waar ze mee bezig zijn en hoe 

lang. Daarnaast gaan we ervoor zorgen dat 

de aanspreekpunten van zowel de nuts-

bedrijven als de gemeente meer zichtbaar 

zijn in de wijk. Voor de bewoners moet het 

ook duidelijk zijn waar en bij wie ze terecht 

kunnen met opmerkingen of klachten en 

hoe deze worden afgehandeld. En natuur-

lijk zorgen we voor wat meer ruimte in de 

planning van de werkzaamheden.”  .
Francine van der Jagt, wethouder

Gemeente

‘Nog beter communiceren.’

“De samenwerking tussen de gemeente en de bewoners via de 
wijkvereniging is in een heel positieve fase terecht gekomen. De 
manier waarop de bewoners per buurt bij de ontwerpfase worden 
betrokken werpt zijn vruchten af.

Om de samenwerking met de uitvoerders van de renovatie van de Staats-

liedenbuurt te versterken, heeft de wijkvereniging inmiddels een werkgroep 

van bewoners gevormd. Onder leiding van een bestuurslid gaat de werkgroep 

de werkzaamheden op de voet volgen en regelmatig terugkoppeling geven aan 

de uitvoerders. Het doel is om door overleg 

met gemeente en uitvoerders de overlast tot 

een  minimum te beperken.”  .
Charles van der Mast, secretaris

Wijkvereniging

‘Werkgroep 
van bewoners’

Met deze nieuwe Wijkkrant 

willen we de bewoners van 

Pijnacker Noord informeren 

over de stand van zaken van 

de opknapbeurt van de wijk. 

“Het opknappen en ophogen van de wijk Pijnacker Noord is een groot 

project waarvan de eerste buurt nu zo goed als klaar is. De ervaringen 

die we hebben opgedaan tijdens de werkzaamheden in de Geleerden-

buurt nemen we natuurlijk mee naar de volgende vijf buurten.

De wijkvereniging zet zich in voor alle 
 bewoners van Pijnacker Noord. Bent u 
nieuw in de wijk komen wonen en nog 
geen lid, meldt u dan aan. 

Zeker in deze tijd waarin de wijk op de 

schop gaat en uw mening wordt gevraagd 

bij de herinrichting, is actieve deelname van 

bewoners van groot belang. Op de website 

van de wijk vereniging (www.pijnacker-

noord.nl) is veel informatie te vinden over 

de renovatie van de wijk. 

De wijkvereniging is ook op zoek naar 

enkele nieuwe bestuursleden die onder 

andere taken rond sociale aspecten in de 

wijk willen behartigen. Nu de renovatie 

op gang is gekomen, wil het bestuur 

meer aandacht besteden aan het ‘sociale’, 

Voor én met 
de bewoners

Wethouder Francine van der Jagt heeft met 

de aannemers een contract afgesloten voor 

de vijf buurten die nog opgeknapt moeten 

worden. De geselecteerde bedrijven zijn 

Heijmans, Dura Vermeer, Verhoef Infra 

en Van den Heuvel Werkendam. Uit deze 

vier bedrijven wordt per buurt een keuze 

Selectie aannemers
De gemeente heeft uit een openbare aanbesteding vier aannemers 
 geselecteerd die voldoen aan de voorwaarden die de gemeente stelt 
op het gebied van kwaliteit, financiën en duurzaamheid.

Samen sterkSamen sterk

gemaakt om de werkzaamheden in 

Pijnacker Noord uit te voeren. Wethouder 

Van der Jagt: “Dit vereist een goede plan-

ning en tijdig overleg met de bewoners. 

Dus, aannemers die de werk zaamheden 

in de wijk zo nauwkeurig mogelijk, 

volgens afspraak uitvoeren.”  .

aansluitend op het Wijkgericht werken 

van de gemeente.

Tijdens de algemene leden vergadering 

in maart wordt verslag gedaan en 

worden enkele bestuursleden (op)

nieuw benoemd.  .



Lidl heeft een sloopvergunning aangevraagd voor de  verbouwing van de supermarkt 
aan de  Nobellaan. Over de bouwaanvraag is Lidl nog in  overleg met de gemeente. 

Supermarkt Lidl

Verder vindt beperkt ophoging plaats, wordt drainage aangelegd en 

worden riolering en (indien nodig) kabels en leidingen vervangen. Na de 

winterse maanden, waarschijnlijk in maart, starten de werkzaamheden.

Het ontwerp

Het ontwerp voor de inrichting van de buurt is samen met de bewoners 

tot stand gekomen. Wij danken een ieder voor zijn of haar bijdrage. Samen 

met de wijkvereniging zijn wij van mening dat dit ontwerp zal bijdragen 

aan de verbetering van de woonkwaliteit in de buurt. Het defi nitieve ont-

Staatsliedenbuurt

Herinrichting
In de Staatsliedenbuurt bestaan de werkzaamheden in hoofd-
lijnen uit het herinrichten van het volledige openbare gebied, 
dat wil zeggen, alle straten, stoepen, plantsoenen en oevers. 

De punten waarover de gemeente en Lidl nog van 

  gedachten wisselen zijn: het laden en lossen, het parkeren 

en de plaats van de ingang van de winkel. Gezocht 

wordt naar een oplossing die voor Lidl, maar ook voor de 

bewoners in de directe omgeving het beste is.

In de verleende sloopvergunning - met name voor 

 verschillende interne zaken - is Lidl er op gewezen dat 

toestemming nodig is van de Vereniging Van Eigenaren 

van de bovenliggende appartementen. 

Het advies van de gemeente is om te wachten met 

Geleerdenbuurt

Buurtfeest
Op de speelplek, centraal in de Geleerdenbuurt, heeft de 
wijkvereniging een feest georganiseerd om de afronding 
van de eerste fase van de renovatie van de wijk te vieren. 

Het thema was: Samen verantwoordelijk voor een mooie, 

schone en gastvrije buurt. 

Mooi resultaat

Ook wethouder Francine van der Jagt en haar gemeentelijk 

team waren present. Namens de wijkvereniging sprak 

waarnemend voorzitter Joop van den Berg zijn vreugde 

uit over het bereikte resultaat. De uitslag van een enquête 

geeft aan dat de bewoners nu heel tevreden zijn. Op haar 

beurt bedankte de wethouder de bewoners en de wijk-

vereniging voor de samenwerking en de inbreng. Ze 

 vertelde ook dat de gemeente veel heeft geleerd van de 

realisatie van dit eerste deelproject.

Even buurten

Met het oog op de weersvoorspelling had de 

wijkvereniging een grote tent neergezet op de 

feestlocatie en dat was maar goed ook want de 

buien kwamen inderdaad even ‘buurten’. Net als 

een groot aantal bewoners uit andere buurten. 

Het schuilen in de tent bevorderde het contact 

tussen de wijkbewoners en de gasten in positieve 

zin. Voor de jongste feestgangers waren er 

spelletjes en een schilderwedstrijd.  .

Een woonerf biedt een veilige leefomgeving 

waar de volle breedte van de straat kan 

worden benut om te lopen en spelen. In dit 

gebied mag daarom slechts stapvoets worden 

gereden (maximaal 15 km per uur).

Meer informatie over 30 km zones en 

november 2011

november 2011De nieuwe verkeerssituatie met woonerven en 30 km zones blijkt vragen op te roepen bij een aantal 

De nieuwe verkeerssituatie met woonerven en 30 km zones blijkt vragen op te roepen bij een aantal 

bewoners in de Geleerdenbuurt. Onze verkeersdeskundigen informeren u graag over de nieuwe verkeers

bewoners in de Geleerdenbuurt. Onze verkeersdeskundigen informeren u graag over de nieuwe verkeers-

borden en wat deze nou precies voor u betekenen.  

borden en wat deze nou precies voor u betekenen.  

Rijdt u op een 30 km weg en slaat u 

af om een woonerfgebied binnen te 

rijden (bord a) dan rijdt u dus over het 

trottoir, net alsof u een oprit inrijdt. U 

begrijpt dat voetgangers die hier lopen 

begrijpt dat voetgangers die hier lopen 

voorrang hebben. 

voorrang hebben. Inrichting
Aan de inrichting van het gebied ziet 

Aan de inrichting van het gebied ziet 

u dat het een woonerf is. Er zijn geen 

u dat het een woonerf is. Er zijn geen 

verhoogde trottoirs; alle bestrating is 

verhoogde trottoirs; alle bestrating is 

op gelijk niveau. De parkeer-plaatsen 

op gelijk niveau. De parkeer-plaatsen 

en routes waar auto’s moeten rijden 

zijn herkenbaar aan verschillen in be-

strating. Bijvoorbeeld door het gebruik 

van andere stenen, een andere kleur of 

straatpatroon of door de gootlijnen. 

Stapvoets rijdenEen woonerf biedt een veilige leefom-

geving voor de bewoners en hun kinde-

ren De volle breedte van de straat kan 

benut worden om te lopen en te spe-

len. Daarom mag in dit gebied slechts 

stapvoets worden gereden. Op uw 

vraag ‘Hoe hard is stapvoets’ kunnen 

wij antwoorden, dat uit gerechtelijke 

uitspraken blijkt dat dit maximaal 15 

km per uur is. In de praktijk stapt u 

dan al heel stevig door!Verlaat u het woonerf (bord b) en rijdt 

u een 30 km weg op, dan moet u al 

het verkeer voorrang geven. Dus ook 

voetgangers die op het trottoir lopen 

dat u oversteekt.

Geleerdenbuurt

Geleerdenbuurt

Geleerdenbuurt

Geleerdenbuurt

Geleerdenbuurt
Nieuwe verkeerssituatie

Nieuwe verkeerssituatie

Nieuwe verkeerssituatie

Pijnacker NoordVrijwel de hele wijk Pijnacker Noord wordt een 30 km 

zone. Dit geldt ook voor de hoofdroute die de wijk ont-

sluit. Deze route loopt van de rotonde bij de Ackershof, 

via de Meidoornlaan, Thorbeckelaan, Troelstralaan en 

Nobellaan, naar de rotonde bij de Viergang. Binnen de 

wijk worden soms ook woonerven (ook erf genoemd) aan-

gelegd waar slechts stapvoets mag worden gereden. 

Geleerdenbuurt

GeleerdenbuurtIn uw buurt zijn drie straten als 30 km zone ingericht. 

In uw buurt zijn drie straten als 30 km zone ingericht. 

Dit zijn de Nobellaan, de Noordweg en de Albert 

Dit zijn de Nobellaan, de Noordweg en de Albert 

Schweitzerlaan. De rest van de Geleerdenbuurt is op 

Schweitzerlaan. De rest van de Geleerdenbuurt is op 

verzoek van de bewoners als woonerf ingericht. 

verzoek van de bewoners als woonerf ingericht. 

U herkent dit niet alleen aan de borden, maar ook aan 

U herkent dit niet alleen aan de borden, maar ook aan 

de inrichting van het gebied.

de inrichting van het gebied.

Het woonerf

bord a

bord b

Vrijwel de gehele wijk Pijnacker Noord wordt een 30 km zone. Dit geldt ook voor de hoofdroute 
die de wijk  ontsluit. Daarnaast worden in verschillende buurten - in samenspraak met de 
 bewoners - woonerven aangelegd waar slechts stapvoets mag worden gereden. 

Nieuwsbrief

 Nieuwe verkeerssituatie

woonerven leest u in de nieuwsbrief die 

verstuurd is naar alle bewoners van de 

Geleerdenbuurt. Deze nieuwsbrief kunt u inzien 

op www.pijnacker-nootdorp.nl, zie het dossier 

Pijnacker Noord.  .

het slopen totdat de overige vergunningen voor 

de verbouwing rond zijn. Het ontwerp voor de 

inrichting van de buitenruimte rondom de winkel 

wordt gemaakt zodra bekend is wat de bouwplannen 

van Lidl zijn. 

Aansluitend aan de verbouwing wordt de openbare 

ruimte ingericht, dit om te voorkomen dat het 

kapot wordt gereden door het werkverkeer. De 

verwachting is dat dit medio 2012 is.  .



Het huidige bestemmingsplan dateert uit 1978 en is verouderd. 

De bestemmingsregelingen bieden weinig tot geen ruimte voor 

verandering. 

Nieuwbouw

In Pijnacker Noord zijn vijf locaties waar ontwikkeld gaat worden, 

om precies te zijn, waar woningen gebouwd gaan worden. Het 

gaat hier om twee locaties die vallen onder de verantwoording 

van woningcorporatie Rondom Wonen aan de Thorbeckelaan, de 

twee locaties aan de Meidoornlaan waar voorheen de school voor 

voortgezet onderwijs het Stanislas College was gevestigd en de 

locatie van basisschool De Tweemaster/Berkenhof op de hoek van 

de Meidoornlaan en de Goudenregensingel. Nadat de gemeenteraad 

een besluit heeft genomen, konden deze zogenoemde ontwikkel-

locaties uitgewerkt worden en dus een bestemming krijgen. Ook de 

katho lieke kerk en het Parochiehuis zijn in het plan opgenomen, 

om de gewenste uitbreiding van de kerk mogelijk te kunnen 

maken.

Procedure

Het voorontwerpbestemmingsplan is de eerste stap in de te volgen 

procedure. De gemeenteraad heeft eind december het voorontwerp 

vrijgegeven voor inspraak, gevolgd door de offi ciële publicatie op 

4 januari jl. Vanaf 5 januari 2012 ligt het plan gedurende zes weken 

ter inzage. Ofwel, u kunt tot en met 16 februari a.s. een inspraak- of 

overlegreactie geven.

Uitnodiging inloopavond

In de Themapagina in de Telstar van 4 januari, bent u al uit gebreid 

geïnformeerd over het nieuwe bestemmingsplan. De bewoners van 

Pijnacker Noord worden uitgenodigd om de inloopavond over het 

voorontwerp te bezoeken op dinsdag 17 januari, tussen 19.00 en 

21.00 uur, in het Parochiehuis, Oostlaan 38a.

Het verkeerskundig adviesbureau xtnt (lees: 

extent) heeft op verzoek van de gemeente en de 

wijkvereniging een advies uitgebracht over de 

ontsluitingsroute. De gemeente en   wijkvereniging 

zijn nu samen bezig om een ontwerp voor deze weg 

Hoofdontsluitingsweg
De hoofdontsluitingsweg van Pijnacker Noord loopt 
via de Meidoornlaan,  Thorbeckelaan, Troelstralaan 
en de Nobellaan. Deze weg wordt, net als de andere 
wegen in de wijk, een 30 km weg.

werp is te vinden op www.pijnacker-nootdorp.nl.  

Op de voorpagina, onder ‘Dossiers’, klikt u direct 

door naar de projectpagina’s over Pijnacker 

Noord. 

Start werkzaamheden

Samen met de nutsbedrijven is gewerkt aan 

de planning. Het voornemen is om in maart te 

starten met de werkzaamheden. Het idee is om 

aan de Thorbeckelaan te beginnen en van twee 

kanten naar elkaar toe te werken, straatblok 

voor straatblok.

Meer informatie

Voordat we starten met de werkzaamheden, wil 

de gemeente samen met de wijkvereniging en 

de nutsbedrijven in februari de bewoners van de 

Staatsliedenbuurt uitgebreid informeren over 

wat hen zoal staat te wachten: het leeghalen 

van voortuinen, verwijderen van bomen, de 

bereikbaarheid, de communicatie en de rol van 

de gemeente en die van de nutsbedrijven, en 

waar men terecht kan met vragen of klachten. 

Alle informatie vatten we daarna nog eens goed 

samen in een nieuwsbrief, die u in maart kunt 

verwachten. Ook gaan we telefoonnummers en 

mailadressen verzamelen zodat we iedereen snel 

en op maat kunnen informeren. 

En we willen helder hebben of we nog rekening 

moeten houden met bijzondere omstandigheden 

zoals rolstoelgebruikers. Het voorkomen van 

klachten werkt immers zoveel plezieriger voor 

alle partijen.  .

Het voorkomen
van klachten 
werkt zoveel 
plezieriger voor 
alle partijen

Staatsliedenbuurt
Maart 2012 tot maart 2014

Geleerdenbuurt
Omgeving 
supermarkt in 2012 

Parkbuurt
Maart 2014 tot 
juli 2015

Heester-
buurt
Juli 2015 tot 
maart 2017

Berken-
buurt
Na nieuw-
bouw
ontwikkel-
locaties

Bomenbuurt
Maart 2017 tot 
januari 2019
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Bestemmingsplan
Pijnacker Noord

Het nieuwe bestemmingsplan moet de 

 herinrichting van het gebied mogelijk maken, 

inclusief het woningbouwprogramma waarover 

de gemeenteraad op 27 oktober jl. een besluit 

heeft genomen en dat wij u graag presenteren.

Planning 
tot 2019
De planning van de 
renovatie van Pijnacker 
Noord is weergegeven 
in de plattegrond van 
de wijk. Deze planning 
is gebaseerd op onze 
ervaringen in de 
Geleerdenbuurt.

De Heesterbuurt en   
Parkbuurt worden 
mogelijk nog gewijzigd 
in volgorde, afhankelijk 
van de nieuwbouw van 
Rondom Wonen.

De wijkvereniging heeft al naar het voorontwerpbestem-

mingsplan gekeken en alle punten met onze juridische 

beleidsmedewerkers doorgesproken. Toch wil zij de 

bewoners er op wijzen om zeker even goed naar hun eigen 

perceel te kijken. Het is tenslotte een plan dat geldt voor 

de komende tien jaar voor de wijk.  .

te maken waarbij zoveel mogelijk wordt 

aangesloten bij de aanbevelingen van 

xtnt. 

Doel is om de weg zo in te richten dat 

de automobilist zich vanzelf aan de 

maximum snelheid van 30 km houdt. 

Bovendien wordt de weg hiermee 

onaantrekkelijk om als sluiproute te 

gebruiken. Zodra hier meer over bekend 

is, informeren wij u.  .



Ook de wijkvereniging heeft, mede namens de direct 

omwonenden, haar wensen kenbaar kunnen maken.

Informatieavond

Tijdens een druk bezochte informatieavond op 

3 oktober jl. zijn de plannen voor de nieuwbouw 

met behulp van artist impressions getoond. In de 

plannen is zoveel mogelijk rekening gehouden met 

de uitgangspunten en wensen van zowel de wijk-

vereniging als de gemeente. Vertegenwoordigers 

van de gemeente en Rondom Wonen hebben 

vragen van de bezoekers over de nieuwbouw en de 

beoogde herinrichting van het openbare gebied 

beantwoord. Het schetsontwerp voor de inrichting 

van de Parkbuurt en het defi nitieve ontwerp voor de 

Staatsliedenbuurt zijn te bekijken via www.pijnacker-

nootdorp.nl > Dossier Pijnacker Noord.

Bouwplannen

Aan de Thorbeckelaan, ter hoogte van de Gerbrandy-

laan en de Cort van der Lindenlaan, worden 14 koop-

woningen gebouwd in drie blokjes. Deze woningen 

Rondom Wonen

Nieuwbouwplannen
Rond de jaarwisseling 2010/2011 zijn aan de 
Thorbeckelaan de zestig tweelaagse huurwoningen 
van Rondom Wonen gesloopt. Samen met de gemeente 
heeft Rondom Wonen de mogelijkheden onderzocht 
voor nieuwbouw op de vrijgekomen locaties. 

Contact en informatie

Rondom Wonen

Sociaal beheerder Matthew Klok houdt spreekuur op maandag 

en donderdag van 9.30 tot 10.00 uur in het 

kantoor aan de Cort van der Lindenlaan 41.

Het telefoonnummer is 015 - 362 05 50. 

Rondom Wonen is te bereiken via tele-

foonnummer 015 - 362 05 20 of via de 

website www.rondomwonen.nl.

Wijkvereniging Pijnacker-Noord

De wijkvereniging is te bereiken via de www.pijnacker-noord.nl. 

Hier vindt u het laatste nieuws en verslagen van bijeenkomsten. 

Gemeente Pijnacker-Nootdorp   

Marcel Schulze (foto) is gemeentelijk 

opzichter tijdens de uitvoering van het werk 

in de Staatsliedenbuurt. Peter Bol is de civiel 

technisch projectleider en Angela Lie de 

projectmanager. 

Overige meldingen

Meldingen over het beheer in de wijk, zoals losliggende tegels, 

zwerfvuil, straatverlichting en dergelijke, kunt u doorgeven 

via internet ‘meldpunt wijkbeheer’ of via het algemene 

telefoonnummer 14 015. 

U vindt alle informatie over het project Pijnacker Noord 

op de gemeentelijke website www.pijnacker-nootdorp.nl. 

Ga direct vanaf de voorpagina naar Dossiers. Hier vindt u ook 

vragen & antwoorden en eerder verspreide nieuwsbrieven en 

kranten.  .

Braakliggende gronden

Op de voormalige Stanislas-locatie aan de Meidoornlaan, tegenover 

het Helmhuis, is de grond geëgaliseerd en ingezaaid voor een tijdelijk 

voetbalveldje, van de weg gescheiden door middel van een aarden 

wal. Ook is hier extra parkeergelegenheid aangelegd.

De open ruimte op de hoek van de Groen van Prinstererlaan en de 

Thorbeckelaan, nabij de Willem Alexander-school, wordt voorlopig 

als gronddepot in gebruik genomen. De grote plataan die hier staat, 

wordt mogelijk verhuisd. Gezocht wordt nog naar een geschikte 

locatie, liefst in de de Staatsliedenbuurt of elders in Noord. 

De bouwhekken langs de Thorbeckelaan zijn verwijderd. Rondom 

Wonen heeft in overleg met de gemeente besloten om de locaties waar 

de koopwoningen worden gebouwd, enigszins af te vlakken. Omdat 

de bouw van de huurappartementen niet voor 2015 zal starten, zijn 

deze locaties aangevuld met schone grond. Tijdens de uitvoerende 

werkzaamheden in de Staatsliedenbuurt kunnen deze vrije ruimtes 

gebruikt worden voor de opslag van materiaal en voor het parkeren 

van de auto’s van de bewoners.  .

Na de sloop van woningen, flatjes en schoolgebouwen zijn op 
 verschillende plekken in de wijk lege plekken  ontstaan. Deze 
 krijgen een tijdelijke invulling om het  aanzicht te verfraaien, in 
afwachting van de plannen voor de toekomst. Snippergroen

Als dat het geval is, wordt vervolgens 

overwogen of dit verkocht of in gebruik 

gegeven kan worden. In de Geleerdenbuurt 

was snippergroen nauwelijks aan de orde. 

In het definitieve ontwerp van de her-

inrichting van de Staatsliedenbuurt zijn 

wel locaties aangegeven die in aanmerking 

kunnen komen voor verkoop of in gebruik-

gave. Voor de overige buurten is er nog 

geen definitief herinrichtingsplan vast-

gesteld. Hier komen we later terug op het 

snippergroen.

 Meer informatie

Alle particuliere huiseigenaren met een 

aangrenzend stuk snippergroen ontvangen 

in de komende tijd een brief met een 

tekening waarop staat   aan gegeven welke 

delen snippergroen voor gebruik of ver-

koop in aanmerking komen, inclusief de 

bijbehorende voor waarden. Deze brief kunt 

u inzien op www.pijnacker-nootdorp.nl op de 

projectpagina van Pijnacker Noord.  .

Snippergroen betreft kleine stukjes 
 openbaar groen. Bij de opstelling van het 
 ontwerp bekijkt de gemeente per buurt of 
er sprake is van snippergroen dat grenst 
aan een woning. 

zijn twee hoog en hebben een voortuin met 

parkeergelegenheid op eigen grond. Als het 

bestemmingsplan wordt vastgesteld, kan 

de aanvraag voor de omgevingsvergunning 

worden gedaan. Na het doorlopen van deze 

procedure en als in ieder geval zeventig 

procent van de woningen is verkocht, kan 

worden gestart met de bouw. In het gun-

stigste geval is dat in 2012.

2015

Aan de Thorbeckelaan, ter hoogte van de 

Troelstralaan, Schaepmanlaan, Savorin 

Lohmanlaan en Kuyperlaan, zijn drie fl ats 

met in totaal 52 huurappartementen 

bedacht. Geheel volgens de afspraken uit 

het voortraject, is hier onderscheid gemaakt 

in de aan te bieden huurcategorieën. En 

er is voorzien in ruimten ten behoeve van 

sociale zorgvoorzieningen, waaronder 

een werkplek voor de wijkhuismeester. De 

bouw van deze fl ats laat nog zeker tot 2015 

op zich wachten, als gevolg van de huidige 

marktsituatie waarbij (te) weinig vraag is 

naar huurappartementen.  .


