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Voor nadere informatie
https://www.ijsselstein.nl/Onderwerpen/Projecten/Zendmastlocatie

Contactgegevens Gemeente IJsselstein
Telefoonnummer: 14 030
Bereikbaar op maandag t/m vrijdag 08.30 -17.00 uur
Email: info@ijsselstein.nl
Graag hierbij als onderwerp vermelden ‘Zendmastlocatie’
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Gespreksverslag
Opening

De informatiebijeenkomst voor bewoners en ondernemers
wordt geopend door Guido Wallagh (Inbo). Namens de
gemeente IJsselstein, de organisator van deze avond,
heet hij iedereen van harte welkom. Inbo is gevraagd
door de gemeente om een Nota van Uitgangspunten voor
de Zendmastlocatie voor te bereiden en, als onderdeel
hiervan, informatiebijeenkomsten met omwonenden en
belanghebbenden te begeleiden.

Welkomstwoord door Peter
(wethouder gemeente IJsselstein)

Bekker

Vervolgens neemt wethouder Peter Bekker het woord en
heet ook iedereen van harte welkom. De grondeigenaar
van de Zendmastlocatie heeft het voornemen tot
ontwikkeling. Dit voornemen is voor de gemeente
aanleiding geweest om een Nota van Uitgangspunten op
te gaan stellen en, parallel hieraan, in gesprek te gaan
met omwonenden, andere belanghebbenden en de
initiatiefnemer. Wethouder Bekker geeft aan dat er nog
geen besluiten genomen zijn en deze bijeenkomst bedoeld
is om iedereen te informeren over het initiatief, de stappen
die de gemeente wil zetten en in gesprek te gaan. Welke
vragen leven er? Welke zorgen zijn er? Welke ideeën en
verwachtingen zijn er? Besluiten over de nog op te stellen
Nota van Uitgangspunten worden later genomen door het
college en de gemeenteraad van IJsselstein.

Nadere toelichting

Aan de hand van een korte presentatie geeft Guido Wallagh
een toelichting op het proces dat doorlopen wordt om
tot de Nota van Uitgangspunten te komen en wat hierop
volgt. Voordat er sprake kan zijn van ontwikkeling, stelt
de gemeente IJsselstein ruimtelijke en programmatische
voorwaarden op. Dit gebeurt aan de hand van een Nota
van Uitgangspunten. In een Nota van Uitgangspunten
worden alle voor de gemeente belangrijke aspecten ten
aanzien van de gebiedsontwikkeling in eisen en wensen
vastgelegd. Te denken valt aan type woningen, beoogde
doelgroepen,
bebouwingsvlakken,
bouwhoogten,
rooilijnen, waterberging, looproutes en bijvoorbeeld
parkeren.
Bij zo’n Nota van Uitgangspunten hoort ook een kaartbeeld.
In de presentatie worden twee voorbeelden getoond
van kaartbeelden uit andere Nota’s van Uitgangspunten,
namelijk die van de Officierscasino e.o. in Soesterberg en
die van de Schapenweide in De Bilt. Op beide beelden is
te zien wat vastgelegd wordt, zoals de bestemming, de
afstand tot bestaande bebouwing, de bouwhoogte, de
openbare ruimte, de ontsluiting en het parkeren.
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De gemeente IJsselstein heeft in de Woonvisie een
woningbehoefte geschetst en aangeven zich te willen
inspannen om voorwaarden te creëren voor zo’n 2.500
woningen tot 2030. Verschillende locaties zijn als
mogelijkheid benoemd, waaronder de Zendmastlocatie.
De doelgroepen die de initiatiefnemer voor ogen
heeft, huisvesting voor starters, arbeidsmigranten en
spoedzoekers, zijn voor IJsselstein relevante doelgroepen.
Het voornemen om een deel van de locatie te bestemmen
voor duurzame energieproductie sluit eveneens aan bij
het beleid van de gemeente IJsselstein.
Zie voor deze presentatie:
https://www.ijsselstein.nl/Onderwerpen/Projecten/
Zendmastlocatie

Interview met Rob Stekelenburg (directeur
Promad Ontwikkeling B.V.)

Rob Stekelenburg is directeur van Promad Ontwikkeling
B.V. en gevraagd om namens de grondeigenaar van de
locatie Chris van Wijk de ontwikkeling voor te bereiden.
Guido Wallagh gaat kort met hem in gesprek.

Waarom de Zendmastlocatie en deze samenstelling
van het programma?

Promad heeft, op verzoek van de grondeigenaar, onderzoek
gedaan naar het huisvesten van arbeidsmigranten in de
gemeente IJsselstein. Gedurende dit onderzoek is ook
gekeken naar woningen voor starters en spoedzoekers.
Het voorstel is om de locatie te ontwikkelen voor deze
drie doelgroepen als ook ruimte te bieden aan een
vrachtwagenparkeerplaats en een zonnepark.
Waarom woonruimte voor arbeidsmigranten?
Door de goed draaiende economie van Nederland en
door het toenemende personeelstekort is de invulling van
arbeidsplaatsen een steeds groter wordende opgaaf, aldus
Rob Stekelenburg. De ontwikkeling op de arbeidsmarkt
(beschikbaarheid van Nederlands personeel) en de
lastig in te vullen banen, dragen bij aan de toename van
arbeidsmigranten op de Nederlandse arbeidsmarkt. Het is
dan ook daarom dat men steeds meer gebruik maakt van
de inzet van arbeidsmigranten. Er blijven arbeidsmigranten
naar Nederland komen, maar al deze mensen moeten
vanzelfsprekend ook ergens op een fatsoenlijke plek
kunnen wonen.

Gaat het om permanente en tijdelijke woningen?

De woningen voor starters zullen permanente woningen
zijn. Die voor arbeidsmigranten en spoedzoekers zijn tijdelijk
voor een periode van 15 jaar. Daarna maken deze tijdelijke
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woningen plaats voor ruimte voor bedrijvigheid, passend
qua milieucategorie bij de omliggende woonbebouwing.

Wordt er aandacht besteed aan het beheer?

Rob Stekelenburg verwijst in het gesprek naar zijn
betrokkenheid bij het aanjaagteam “Bescherming
Arbeidsmigranten”, ook wel de commissie-Roemer
genoemd. In een eerste en tweede advies is voor de
Tweede Kamer in beeld gebracht hoe de werk- en
leefomstandigheden verbeterd kunnen worden. De
aanbevelingen uit deze twee adviezen zijn integraal
verwerkt in het voorstel voor de Zendmastlocatie,
aldus Rob Stekelenburg. Dit gaat dan om de manier van
huisvesten, het beheer en de begeleiding.

Hoe zit het met de starters en spoedzoekers?

Door de grote vraag naar woningen die er in IJsselstein
en omgeving is, stijgen de prijzen, groeien de wachtlijsten
voor sociale huurwoningen en kunnen veel starters en
spoedzoekers geen betaalbare woning vinden. Ook deze
twee doelgroepen zoeken naar woningen in IJsselstein
en daarom wordt ook voor hen rekening gehouden met
woningen op de Zendmastlocatie.

Waarom een zonnepark en een vrachtwagenparkeerplaats?

De zone langs de N210 is niet geschikt voor woningen,
maar kan goed gebuikt worden voor het aanleggen van een
duurzame grondgebonden zonnepark en een parkeerplaats
voor vrachtwagens. De energietransitie is in volle gang
en naast aandacht voor beter isoleren van woningen is
het opwekken van duurzame energie noodzakelijk om de
klimaatdoelstellingen van IJsselstein te halen. Promad is in
gesprek met het waterschap om te kijken hoe bijvoorbeeld
door het aanleggen van wadi’s onder de zonnepanelen
ook een bijdrage geleverd kan worden aan een verbetering
van de waterhuishouding. Ook is het uitgangspunt om te
zorgen voor een goede landschappelijke inpassing van het
zonnepark. Wat het parkeerterrein betreft is er behoefte
aan extra parkeerplaatsen voor het bedrijventerrein,
omdat de vrachtwagens nu vaak langs de weg moeten
parkeren.
De zone langs de Hogebiezendijk vormt een groene
buffer richting de bestaande woonbebouwing. De
precieze inrichting is nog niet bekend, maar gedacht zou
kunnen worden aan ruimte voor water en gevarieerde
beplanting om de biodiversiteit te bevorderen, aldus Rob
Stekelenburg. Hiermee zou het in het verlengde komen
van het Hogebiezenpark.
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In gesprek met elkaar

Voorstel was om in groepen verder in gesprek te gaan. De
omwonenden geven echter aan de voorkeur te hebben om
het gesprek gezamenlijk voort te zetten, waarbij zij zowel
vragen stellen aan de gemeente als aan Promad. Tevens
formuleren zij de nodige kritiek, zowel op het proces als de
inhoudelijke voorstellen.
Het gezamenlijke gesprek is hieronder samengevat aan de
hand van een aantal centrale thema’s, te weten:
• Veiligheid en bouwen onder de zendmast
• Proces
• Rollen
• Woningaantallen en doelgroepen
• Kwaliteit woonomgeving
• Tijdelijkheid
• Bebouwingshoogte, uitzicht en groen
• Uitbreiding bedrijventerrein en vrachtwagenparkeerplaats
• Verkeersdruk en - veiligheid

Veiligheid en bouwen onder de zendmast
•

Vraag:

Omwonenden geven aan verbaasd te zijn dat er een
woonbestemming wordt overwogen voor deze locatie. In
het verleden is er gezegd dat er niet rond de zendmast en
tuikabels mag worden gebouwd vanwege de veiligheid
(straling, ijspegelvorming en wind). Waarom mag dit nu
wel?

Antwoord:

Promad heeft contact opgenomen met de eigenaar en
beheerder van de Gerbrandytoren. Ook is er inmiddels,
parallel aan het ontwikkelen van ideeën voor de
Zendmastlocatie, een onderzoek uitgevoerd naar de
veiligheidsaspecten rondom de zendmast. Dit onderzoek
is uitgevoerd door het gerenommeerde bureau Royal
HaskoningDHV. Uit het overleg met de eigenaar en
beheerders van de Gerbrandytoren en dit onderzoek is
gebleken dat er ‘veilig’ woningen kunnen worden gebouwd
buiten de veiligheidscontouren van de zendmast en de
tuikabels.
Omwonenden betwijfelen de uitkomsten van het
onderzoek, omdat hiervoor opdracht gegeven is namens
de grondeigenaar en initiatiefnemer voor ontwikkeling.
Ook vragen zij om inzage in dit onderzoek.

Proces
•

Vraag:

•

Vraag:

Hoe verloopt het proces en wanneer kan de buurt in
gesprek gaan met de wethouder?

Is er al een visie voor het gebied? Zo ja, waar is deze te
vinden?

Antwoord:

Antwoord:

De gemeente werkt als volgt: Het organiseert
informatiebijeenkomsten, maakt hier verslag van en
stelt een Nota van Uitgangspunten op. Het concept van
deze Nota van Uitgangspunten wordt terug gelegd bij
omwonenden en andere belanghebbenden voor reactie.
Onderdeel van het besluitvormingsproces, door college
en gemeenteraad, is een notitie waarin ook verslag
gedaan wordt van de maatschappelijke consultatie. In
dit verslag wordt geformuleerd waar maatschappelijke
draagvlak en oppositie, vanuit de bijeenkomsten, over is,
waar vragen over zijn en waar kritiek op is. Het is aan het
gemeentebestuur om tot een afweging te komen.

Nee, er is nog geen visie voor het gebied. Wel is in
het kader van de Woonvisie de locatie aangemerkt als
onderzoekslocatie voor woningbouw, omdat het binnen
zogenoemd binnenstedelijk gebied ligt.

•

Volgens de gemeente is dit wél de juiste volgorde: er
is in dit geval een initiatiefnemer die nadenkt over zijn
eigen locatie. Dit wordt vervolgens een initiatief dat van
de gemeente vraagt om ruimtelijke en programmatische
voorwaarden. Deze stelt de gemeente op via een Nota van
Uitgangspunten en onderdeel hiervan is maatschappelijke
consultatie. Dit loopt allemaal vooruit op de formele

Vraag:

Waarom komt het initiatief van een grondeigenaar en niet
van de gemeente?

Antwoord:

De grond is in particulier bezit. Alleen grondeigenaren
kunnen initiatieven tot ontwikkeling nemen.

•

Opmerking:

De gevolgde werkwijze klopt in de ogen van omwonenden
niet. Er is geen visie voor de locatie, omwonenden
en anderen zijn niet op de hoogte van beoogde
ontwikkelingen en toch werkt de gemeente al aan een
Nota van Uitgangspunten.

Antwoord:

Gespreksverslag eerste informatiebijeenkomst Zendmastlocatie, IJsselstein

7

procedure met eigen inspraak rondom een mogelijke
wijziging van een bestemmingsplan.

•

Opmerking:

Niet alleen de gevolgde werkwijze en de rol die de
gemeente hierin neemt, stuit op weerstand en verbazing,
maar ook de wijze van communicatie is voor omwonenden
een punt van kritiek. Omwonenden hebben eerder van de
gemeente vernomen dat er op de locatie niet gebouwd
kan worden. Zij voelen zich dan ook compleet overvallen
en begrijpen niet waarom er eerder niet gebouwd en nu
wel gebouw mag worden.

Antwoord:

De gemeente betreurt dat de omwonenden zich overvallen
voelen. Deze bijeenkomst is georganiseerd om vroegtijdig,
ruim voorafgaande aan de procedure van het wijzigen
van het bestemmingsplan iedereen mee te nemen in het
initiatief, in de vervolgstappen van de gemeente en in het
gesprek.

•

Opmerking:

Omwonenden geven aan dat de ontwikkeling zoveel beter
kan. Zij willen graag hierover verder in gesprek. Maar dan
moet het beoogde programma aanzienlijk anders.

Rollen
•

Opmerking:

Uit de beantwoording van verschillende vragen maken
omwonenden op dat de gemeente vooral luistert naar
het belang van één belanghebbende, namelijk de
vleesbedrijven Westfort. De gemeente verliest het zicht op
andere belangen, zoals die van omwonenden en andere
woningzoekenden. Omwonenden doen een beroep op de
gemeente op een bredere belangenafweging te maken
en nadrukkelijker rekening te houden met omwonenden
en andere woningzoekenden dan de drie voorgenomen
doelgroepen.

•

Vraag:

Vanuit welk belang handelt Rob Stekelenburg?

Antwoord:

Rob Stekelenburg geeft aan dat hij voor veel opdrachtgevers
werkt binnen een scala van marktsegmenten. Eén van die
markten is de foodsector. De grondeigenaar, Chris van
Wijk, is voor de begeleiding van het ontwikkelingstraject
van de Zendmastlocatie opdrachtgever. Dit gebeurt in
volledige transparantie. Westfort maakt weliswaar gebruik
van arbeidsmigranten echter is dit niet het enige bedrijf
binnen IJsselstein. De exploitatie van de huisvesting
wordt dan ook niet door Westfort noch door een ander
IJsselsteins bedrijf uitgevoerd.

Woningaantallen en doelgroepen
•

Vraag:

Met hoeveel woningen houdt de initiatiefnemer rekening?

Antwoord:

Promad gaat uit van zo’n 75 woningen voor spoedzoekers,
zo’n 90 woningen voor arbeidsmigranten en zo’n 190
woningen voor starters.

•

Vraag:

De omwonenden hebben grote vraagtekens bij de keuze
voor een combinatie van arbeidsmigranten, starters en
spoedzoekers. Waarom al deze drie en in zo’n omvang op
deze locatie? Waarom worden er geen woningen gebouwd
voor bijvoorbeeld doorstromers? Waarom geen reguliere
eengezinswoningen, passend bij de directe omgeving?

•

Vraag:

Waarom is deze locatie een goede woonomgeving?

Antwoord:

Rob Stekelenburg geeft aan dat op veel locaties in het
Nederlandland complexen zijn en worden ontwikkeld voor
de beoogde doelgroepen. Goede beheer en begeleiding
zorgt voor goede woon- en leefomstandigheden, zowel
voor de bewoners zelf als voor omgeving. Rob Stekelenburg
biedt de omwonenden aan om een reeds gerealiseerd
voorbeeldproject te gaan bezoeken. Op dit aanbod wordt
negatief op gereageerd door de omwonenden.

•

Opmerking:

In plaats van bebouwing onder de zendmast, zien
omwonenden kansen voor verdichting op het
bedrijventerrein zelf. De gemeente wordt geadviseerd hier
naar te kijken.

Tijdelijkheid
•

Vraag:

Antwoord:

De Zendmastlocatie biedt, planologische gezien, voor een
deel ruimte voor tijdelijke huisvesting (arbeidsmigranten en
spoedzoekers). Dit bepaalt de doelgroep keuze. Daarnaast
is er veel vraag naar woningen voor starters.

•

Antwoord:

•

Opmerking:

Opmerking:

Omwonenden geven aan zich grote zorgen te maken over
de voorgenomen woningbouw, de veiligheid, het enorme
hoge aantal woningen en de combinatie van doelgroepen
die – zoals elders in Nederland – relatief vaak voor overlast
zorgen. Tezamen komt dit bij omwonenden over als een
‘Polenhotel in de achtertuin’. Het clusteren van ‘bewoners
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Kwaliteit woonomgeving

Welke garantie is er dat de tijdelijke woningen ook echt
na 15 jaar verdwijnen? Omwonenden betwijfelen dat er
voldoende locaties voor permanente bewoning zijn. Ook
hebben zij de ervaring dat tijdelijke projecten in IJsselstein
na verloop van tijd verlengd worden.

Omwonenden schrikken van het hoge aantal woningen. Dit
zal onder meer ook een negatieve impact hebben op de
bereikbaarheid en ontsluiting van de omgeving, zeker ook
omdat aan de zuidkant van de N210 een nieuwe woonwijk
voorzien is. Tezamen levert dit een te grote druk op de
bestaande woningen op. De ontwikkeling aan de zuidkant
van de N210 is genoeg, aldus omwonenden.
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met een lage sociale klasse‘ is voor henzelf en voor de
omgeving vragen om problemen. Omwonenden willen
geen ‘tweede IJsselstein Oost’. ‘Voorkom een sociale
dumpplaats. Daar wordt niemand beter van. Spreiding is
veel beter. ‘

De gemeente geeft aan dat het initiatief uitgaat van deels
(doelgroepen spoedzoekers en arbeidsmigranten) tijdelijke
bewoning voor de duur van 15 jaar.

Bebouwingshoogte, uitzicht en groen
•

Vraag:

Eerder is beantwoord om hoeveel woningen het gaat,
maar is er ook al een beeld van de bebouwingshoogte?

Antwoord:

In de eerste schetsen die gemaakt zijn door de
initiatiefnemer wordt rekening gehouden met bebouwing
in uiteenlopende hoogtes, oplopend tot maximaal 5
verdiepingen.
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Reactie:

Omwonenden geven aan dat dit zich niet verhoudt tot
de omgeving. Tevens geven omwonenden aan dat de
maximale bebouwing op het bedrijventerrein 12 meter
is. Waarom op de Zendmastlocatie dan nog hoger tot 15
meter? Dat is niet acceptabel, aldus omwonenden.

•

Vraag:

Waar blijft het groen op de locatie?

Antwoord:

Ten opzichte van de huidige situatie komt er minder groen.
Maar de inzet is wel degelijk om als onderdelen van de
ontwikkeling groen en mogelijk ook waterberging op te
nemen.

Uitbreiding bedrijventerrein en vrachtwagenparkeerplaats
•

Vraag:

Is na 15 jaar tijdelijke bewoning uitbreiding van het
bedrijventerrein voorzien?

Antwoord:

Om het bedrijventerrein toekomstbestendig te laten
zijn, denkt de gemeente na over uitbreiding op termijn.
Deze uitbreiding is voorzien in de zone waar na 15 jaar
de tijdelijke woningen plaats moeten maken. De alsdan
voorziene bedrijvigheid beperkt zich tot
milieucategorie 2. Bedrijven in deze categorie kunnen
naast permanente starterswoningen gerealiseerd worden.

•

Vraag:

Reactie:

Een aanwezige deelnemer zegt dat 90% van de
vrachtwagenchauffeurs uit IJsselstein komen en gewoon
thuis slapen. Hij trekt de conclusie dat er veelvuldig
geslapen wordt in vrachtwagens in twijfel. Hij herkent dit
beeld niet.

Bijlagen informatiepanelen

De informatiepanelen die te zien waren tijdens de avond,
zijn toegevoegd als bijlagen op de volgende pagina’s.

Verkeersdruk en - veiligheid
•

Opmerking:

De informatiepanelen geven geen indruk hoe de ontsluiting
geregeld is, noch van de nieuwe woonwijk, noch van de
beoogde functies op de Zendmastlocatie. Omwonenden
verwachten een onaanvaardbare verkeersproblematiek en
een enorme negatieve impact op de woonomgeving van
auto’s en vrachtwagens. Het feit dat dit niet is uitgewerkt,
sterkt omwonenden de gedachte dat de ontwikkeling
onvoldoende doordacht is.

Afsluiting

Omwonenden vragen de gemeente om een directe reactie
op de geuite bezwaren, kritiek en zorgen. Zij brengen in
herinnering het beroep dat zij gedaan hebben tijdens deze
avond op de gemeente: luister en houdt rekening met
anderen dan alleen de initiatiefnemer en grondeigenaar.
Guido Wallagh stelt voor dat de gemeente en de
initiatiefnemer eerst eens reflecteren op de avond, hier
even de tijd voor nemen en daarna terug komen met
een reactie. Tevens stelt hij voor om in het verslag een
contactadres op te nemen.
Dit is: info@ijsselstein.nl
onder vermelding van “Zendmastlocatie”.

Voor wie is de vrachtwagenparkeerplaats?

Antwoord:

Rob Stekelenburg geeft aan dat in de huidige situatie
bepaalde vrachtwagens geparkeerd staan langs de straat. Er
is dus een behoefte aan parkeerplaatsen. Het voornemen
is om dit op te nemen in de gehele ontwikkeling van de
locatie.

•

Opmerking:

Omwonenden geven aan hinder te ervaren van
vrachtwagens die geparkeerd staan, waar chauffeurs slapen
en ’s nachts in- en uitrijden. Waarom een parkeerplaats?
Waarom niet op een manier dat er geen hinder veroorzaakt
wordt voor omwonenden?
Ook midden in de nacht of vroeg in de ochtend zien
omwonenden slapende chauffeurs in vrachtwagens.
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Bijlage informatiepaneel

1

Omgeving en voorlopig programma

Bewonersbijeenkomst
Zendmastlocatie

Op dit paneel wordt een beeld geschetst van het voorlopig programma ten opzichte van de huidige omgeving van de Zendmastlocatie.

IJsselstein | 25 oktober 2021

Een globale indeling en globaal programma zijn te zien. Heeft u vragen of opmerkingen over deze informatie, dan kunt u een post-it plakken.

Voorlopig programma
Woningen voor starters

1. Eerste 15 jaar: tijdelijke woningen voor arbeidsmigranten en
spoedzoekers
2. Na 15 jaar: uitbreiding bedrijventerrein

Groen/blauwe zone
Ruimte voor groen en water, als verlengstuk van het Hogebiezenpark.
Aandacht voor waterberging, biodiversiteit en recreatie.
Vrachtwagenparkeerplaats
Voor bedrijventerreinen Lagedijk en Over Oudland
Zonnepark
Energieopwekking gecombineerd met groen en water, in aansluiting op de
groen/blauwe zone
Contouren zendmast, kabels en N210
Binnen contouren geen bebouwing
Onderhoudspad tuikabels zendmast
Onderhoudspaden worden geïntegreerd in het plan

Vragen & reacties omgeving en toekomstig
programma:

Voorlopig programma
N
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Bijlage informatiepaneel

2

Wat zijn uw mogelijke zorgen omtrent de ontwikkeling?

Bewonersbijeenkomst
Zendmastlocatie

Op dit paneel kunt u aangeven wat uw belangrijkste zorgen zijn.

IJsselstein | 25 oktober 2021

Wij hebben mogelijke zorgen opgenomen. Laat met een sticker weten of dit herkenbaar voor u is en/of vul aan met post-its.

Mogelijke zorgen:

Anders, namelijk:

Bebouwingshoogte en uitzicht

De bebouwingshoogte van de nieuwbouw en verandering in uitzicht door nieuwbouw en het zonnepark.

Aansluiting op omgeving

De aansluiting van de nieuwe ontwikkeling op de omgeving, zoals de omliggende woningen en bijvoorbeeld de zendmast zelf.

Verkeersdruk en ontsluiting

Toename verkeersdruk en positie nieuwe ontsluitingswegen plangebied.

Parkeren

Het creëren van voldoende parkeerruimte voor de nieuwbouw en het voorkomen van parkeerdruk op de omgeving (zoals de bedrijventerreinen).

Overlast

Overlast, bijvoorbeeld geluid of straatvuil.

Afname van groen en water

Nieuwbouw die ten koste gaat van de openbare ruimte, groen en water.

Uitbreiding bedrijventerrein

De toekomstige uitbreiding van het bedrijventerrein en type bedrijven.

Veiligheid

De veiligheid van wonen en verblijven rond de zendmast en tuikabels.
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Bijlage informatiepaneel
Wonen & doelgroepen

3

Op dit paneel geven we u inzicht in de context rond de woningbouwbehoefte in IJsselstein, wordt toegelicht voor welke doelgroepen er woningen worden ontwikkeld op de

Woningbouw in IJsselstein

Doelgroepen

Woningbouwambitie voor IJsselstein tot 2030
(Woonvisie Gemeente IJsselstein)

Passende huisvesting voor arbeidsmigranten en spoedzoekers
creëren zodat de zoekenden binnen de reguliere woningmarkt/
voorraad niet toenemen.

30%

40%

1700-1900
30%

2500 nieuwbouwwoningen
waarvan:
600-800 binnenstedelijk
1700-1900 buiten de kern

daarvan is:
30% sociale huur
30% doorstroomvraag
(koop vanaf € 250.000)
40% middenhuur/koop
(huur tot € 950 & koop
tot € 295.000)

Binnenstedelijke woningbouwlocaties IJsselstein

Gespreksverslag eerste informatiebijeenkomst Zendmastlocatie, IJsselstein

Spoedzoekers
Arbeidsmigranten:
• Woningzoekenden die dakloos
• De Zendmastlocatie is
zijn of op korte termijn dreigen
een gunstige locatie
te worden (bijvoorbeeld
voor de huisvesting van
vanwege scheiding of
arbeidsmigranten.
• Geven economische impuls aan schulden), studenten, jongeren,
statushouders.
de stad.
• Nu nauwelijks aanbod van
• Veel arbeidsmigranten
passende huisvesting in
zijn al werkzaam in
IJsselstein. Nodig: studio’s
IJsselstein, bijvoorbeeld
en tweekamer-woningen/
op de naastgelegen
appartementen in het goedkope
bedrijventerreinen.
sociale huursegment.
• Huisvesting wordt een apart
• Huisvesting wordt een apart
complex met onzelfstandige
wooneenheden, tijdelijk voor 15 complex met zelfstandige
woningen, tijdelijk voor 15 jaar.
jaar. Er is beheer/begeleiding
aanwezig in de gebouwen.

Zendmastlocatie
IJsselstein | 25 oktober 2021

Zendmastlocatie en wordt een beeld geschetst bij deze woningen. Heeft u vragen of opmerkingen over deze informatie, dan kunt u een post-it plakken.

600-800

16

Bewonersbijeenkomst

Vragen & reacties
woningbouwontwikkeling
en doelgroepen:
Starters
• Doelgroep met grote, urgente
woningvraag.
• Geen betaalbare woningen te
vinden in huidige woningmarkt.
• Lange wachttijden voor sociale
huurwoningen.
• Op Zendmastlocatie worden
permanente woningen voor
starters gerealiseerd.

Voorbeelden nieuwbouw

Woningen starters

Woningen starters

Woningen arbeidsmigranten en spoedzoekers

Woningen arbeidsmigranten en spoedzoekers
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Bijlage informatiepaneel

4

Verkeer, parkeren & buitenruimte

Bewonersbijeenkomst

Op dit paneel wordt het thema verkeer, parkeren en buitenruimte toegelicht. Op de kaart ziet u de mogelijke locaties voor het ontsluiten van de nieuwe wijk en te verwachten routes naar
snelweg en voorzieningen. Ook worden er sfeerbeelden getoond met betrekking tot parkeren en buitenruimte. U kunt met stickers aangeven welke beelden en ideeën u aanspreken. U

Zendmastlocatie
IJsselstein | 25 oktober 2021

kunt ook andere ideeën aandragen op een post-it.

Sfeerbeelden parkeren en buitenruimte - wat spreekt u aan?
U kunt met stickers aangeven welke beelden en ideeën u aanspreken. U kunt ook andere ideeën aandragen op een post-it.
Parkeren tussen
bomen

Zonnepark
combineren met
het bufferen van
regenwater

Parkeren op halfopen
bestrating

Zonnepark
combineren met
groen

Haag rondom
parkeerplaats

Zonnepark
combineren met
andere recreatieve
functies

Zendmast als
kerstboom blijft
mogelijk

Groen/blauwe zone
als verlengstuk van
Hogebiezenpark

Verkeer

Legenda

Plangebied
Ontsluiting
autoverkeer
Ontsluiting
langzaam verkeer
Mogelijke locaties
ontsluiting plangebied
Te verwachten routes naar
snelweg en voorzieningen
N

0

50

100

150 m

Vragen & reacties verkeer, parkeren en buitenruimte:
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