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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.

Bron: Oranjekwartier, wd-bka.nl

Bron: Schuttersgracht, van Oord Makelaardij

Woonvisie gemeente
IJsselstein 2019 - 2030
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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

Oktober
Eerste bijeenkomst
voor belanghebbenden

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

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

Februari/maart - juli
Samenwerkingsovereenkomst
(gemeente IJsselstein - Promad)
Start opstellen bestemmingsplan
(gemeente IJsselstein)

Zomer

December
Tweede bijeenkomst
voor belanghebbenden
Opstellen conceptdefinitief NvU (INBO)

2021

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

2022

Medio 2023
Vroegste
mogelijkheid
Bestemmingsplan
onherroepelijk

Tweede
helft 2023
Start 1e fase
bouw (Promad)

2023

Voorjaar
Oplevering
eerste
woningen
(Promad)

2025

MET ELKAAR IN GESPREK

