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4.2

Woonwijken
"Verouderde bebouwing wordt
vernieuwd met een woningaanbod
dat aansluit bij de huidige
ontwikkelingen. We proberen wijken
te ontwikkelen voor verschillende
sociale groepen. Het groene
karakter in de
stedelijke omgeving moet hierbij
behouden blijven."

De wijken zijn de primaire woongebieden in
IJsselstein. Hier willen we zo prettig, gezond en veilig
mogelijk kunnen wonen, leven en recreëren.

De inrichting van de openbare ruimte moet gericht zijn
op het combineren van de functies bewegen, ontmoeten
en meedoen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van het
uitbreiden van de speel- en sportvoorzieningen.

Het groene karakter in de stedelijke omgeving moet
behouden blijven. De prioriteit ligt bij het verbeteren
van de ecologische en klimaatadaptieve kwaliteiten
van het groen.

In de woonwijken staan we de komende jaren voor
een grote verduurzamingsopgave, met onder andere
de warmtetransitie die aanpassingen aan gebouwen
vergt.

Er wordt voor het stedelijk gebied onderzocht
waar maatregelen gerealiseerd kunnen worden om
hemelwater tijdelijk vast te houden of te bergen. Ook
het voorkomen van hittestress is een doel.

In de buurten zijn winkelcentra met ruimte voor
dagelijkse detailhandel en horeca. Daarnaast
faciliteren we kleinschalige dienstverlenende
bedrijvigheid met minimale milieu- en verkeersimpact.

Door de compacte opbouw van IJsselstein kan het
centrum vanuit elke woonwijk snel bereikt worden.
Het ruimtebeslag van de geparkeerde auto moet
niet verder toenemen. Hiervoor stimuleren we het
fietsgebruik en gebruik van deel- en elektrische auto’s.

Cultuur en erfgoed heeft in de woonwijken minder
prioriteit, desalniettemin zijn de historische groen- en
lintstructuren en diverse monumenten van belang. Ook
faciliteren we artistieke initiatieven in de wijken.

Woonvisie gemeente
IJsselstein 2019 - 2030
Bron: Oranjekwartier, wd-bka.nl

Gemeente IJsselstein

Bron: Schuttersgracht, van Oord Makelaardij

4 juli 2019
Vastgesteld door de raad, inclusief verwerking
amendement
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Scholen vertrekken
Noodzaak voor woningbouw op meerdere locaties in IJsselstein, onder andere Lagebiezen

CULTUURHISTORISCHE INVENTARISATIE

AANLEIDING
 In 2014 vindt er goed overleg plaats tussen bewoners en gemeente over de herontwikkeling van de Lage Biezen.
 In 2019 werd bewonersgroep Achtersloot verrast met de herziene visie in het document ‘Start Verkenning Lage

ACHTERSLOOT TE IJSSELSTEIN

Biezen’ gedateerd op 19 maart 2019

 De bewoners van de Achtersloot hebben op eigen initiatief en kosten het document ‘Cultuurhistorische

inventarisatie Achtersloot te IJsselstein’ op laten maken en op 21 december 2019 aangeboden aan o.a. wethouder
Peter Bekker

 Na diverse pogingen en verzoeken tot duidelijkheid bij de gemeente rondom de herontwikkeling Lage Biezen

heeft dit helaas geresulteerd in een WOB verzoek gericht aan de gemeente om duidelijkheid te krijgen

 Na een 2-tal goede gesprekken met de heren Poley, Bekker en Geldof hebben wij als bewonersgroep het WOB

verzoek opgeschort

 Tevens is ons toegezegd dat wij eind augustus 2021 onze visie en uitgangspunten kenbaar kunnen maken richting

B&W zodat deze punten worden meegenomen in de herziende visie vanuit de heer Poley richting B&W einde
zomer 2021

postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein

De heer R. van der Ploeg en de heer G. Verbaten
p/a Achtersloot 13
3401 NW IJsselstein

betreft

Ontwikkeling Lagebiezen

uw kenmerk
uw brief van
behandeld door

20 februari 2020
S. Ayari

bezoekadres
Overtoom 1
3401 BK IJsselstein
t 14 030
f 030 6884350
e info@ijsselstein.nl

Zaaknummer

PROCES

713009

14 mei 2020
datum
blad 1 van 2
bijlagen

Geachte heren Van der Ploeg en Verbaten,

We hebben uw brief van 20 februari jl. en de aan wethouder P.J. Bekker overhandigde rapportage
“Cultuurhistorische Inventarisatie Achtersloot te IJsselstein” d.d. 5-12-2019 van bureau Helsdingen in
goede orde ontvangen en hebben met belangstelling van de rapportage kennis genomen.
Graag zeggen wij dank voor deze rapportage. Wij lezen dat het in uw opdracht opgestelde rapport
zich richt op bouwhistorisch onderzoek, meer in het bijzonder een weging met betrekking tot de
monumentale status van de panden aan de Achtersloot. Dit komt ook uit de figuren 1 en 2 in de
rapportage naar voren. Het rapport geeft een mooi inzicht over de panden gelegen aan de
Achtersloot.
Ons onderzoeksgebied richt zich op het gebied Lagebiezen. In onze brief van 18 oktober 2019 is een
schets opgenomen van de ligging van ons onderzoeksgebied.

Waarom?
Project met (voor-) geschiedenis

Op dit moment loopt het bureau- en locatieonderzoek. Als onderdeel van deze fase hebben en zijn we
in gesprek met de direct aanwonenden en eigenaren om hun te informeren en met hun te verkennen
of en zo ja, op welke wijze zij een rol kunnen hebben bij de ontwikkeling van deze locatie.
We concentreren ons op de locatie Lagebiezen 4 en 6, maar houden wel rekening met eventuele
initiatieven van particulieren of van de woningbouwcorporatie, die met eventuele (toekomstige)
nieuwbouw/verbouwplannen kunnen aansluiten.
De volgende stap is het organiseren van een bijeenkomst met een bredere kring van omwonenden.
Hiervoor worden ook de bewoners aan de Achtersloot, voor het gedeelte waar u woont, uitgenodigd.
Als de onderzoeken gereed zijn en de van hogerhand opgelegde restricties als gevolg van Covid-19
(coronavirus) het toelaten, organiseren wij deze bijeenkomst. Wij zullen u dan informeren en u
verzoeken mee te denken en uw mening naar voren te brengen.
De input hiervan nemen wij mee bij de uitwerking van het plan, zodat het gemeentebestuur een
weloverwogen besluit kan nemen voor de ontwikkeling van deze locatie.

VISIE LAGE
BIEZEN
BEWONERSGROEP ACHTERSLOOT
AUGUSTUS 2021

Bij het maken van een dergelijk plan spelen factoren een rol die betrekking hebben op de locatie zelf,
zoals lucht- en bodemkwaliteit, ecologie en archeologie. Uiteraard spelen ook de omgevings- en
externe factoren een belangrijke rol, zoals de woningbouwopgave, de verkeersafwikkeling en de
ligging ten opzicht van de naastgelegen gebieden.

De gemeente IJsselstein gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Bankrelatie BNG
Voor meer informatie daarover kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van onze gemeente. NL79BNGH028.50.09.958
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Waarom?
Project met (voor-) geschiedenis
We doen het nu anders dan voorheen (participatie)

PROCES
Hoe?
Doel van bewonersavond
Eerste reacties ophalen

PROCES
Hoe?
Doel van bewonersavond
Eerste reacties ophalen
Informatie-uitwisseling

Omgevingsvisie IJsselstein

PROCES

Behoud én ontwikkeling

Hoe?
Nota van uitgangspunten
Ontwikkelpotentie benoemen en ruimtelijke en programmatische richting geven
aan (toekomstige) initiatieven

Mei 2021

Omgevingsvisie IJsselstein

PROCES

Behoud én ontwikkeling

Hoe?
Nota van uitgangspunten
Ontwikkelpotentie benoemen en ruimtelijke en programmatische richting geven
aan (toekomstige) initiatieven
Vroegtijdige consultatie, voorafgaand aan formele inspraak

Mei 2021

Omgevingsvisie IJsselstein

PROCES

Behoud én ontwikkeling

Hoe?
Nota van uitgangspunten
Ontwikkelpotentie benoemen en ruimtelijke en programmatische richting geven
aan (toekomstige) initiatieven
Vroegtijdige consultatie, voorafgaand aan formele inspraak
Indicatie krijgen wat er leeft, speelt en belangrijk gevonden wordt

Mei 2021

voorbeelden is een
Nota van
Uitgangspunten
geweest, waarbij de
Randvoorwaarden
kaart met een
uitvoerige
omschrijving van de
legenda de kern
vormden. Zie
onderdelen van
beide eindproducten.
Ook deze twee
voorbeelden
bestonden uit een
tussentijdse toets
van het
laadvermogen, aan
PROCES
de hand van
stedenbouwkundige
Waar
werken
we naartoe?
schetsen,
3-d en
maquettes. De
onderdelen die wij
ook naar aanleiding
van uw vraag
voorstellen in ons
stappenplan.

TIJDLIJN

Eind december 2021/
begin januari 2022
Besluitvorming over Nota van
Uitgangspunten (gemeente
IJsselstein)

Februari/maart - juli
Oktober

Samenwerkingsovereenkomst
(gemeente IJsselstein - Provides)

Eerste bijeenkomst
voor belanghebbenden

Koopovereenkomst scholen
(gemeente IJsselstein - Provides)

Vertrekpunten
voor de Nota van
Uitgangspunten &
presentatie conceptNvU aan gemeente
(INBO)

Start opstellen bestemmingsplan
(gemeente IJsselstein)

Zomer

Tweede bijeenkomst
voor belanghebbenden

Besluit B&W (gemeente IJsselstein)
over:
• Anterieure overeenkomst
• Koopovereenkomst
• Ontwerp-bestemmingsplan in
procedure

Opstellen conceptdefinitief NvU (INBO)

Sloopbesluit en daardoor treedt het
sociaal statuut in werking (Provides)

November

2021

2022

Medio 2023
Vroegste
mogelijkheid
Bestemmingsplan
onherroepelijk

Tweede
helft 2023
Start 1e
fase bouw
(Provides)

2023

Voorjaar
Oplevering
eerste
woningen
(Provides)

2025

MET ELKAAR IN GESPREK

