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OPDRACHTGEVER : Gemeente Renkum 

 

Omschrijving van het werk : Bouwteam Reconstructie Oosterbeek Noordoost – Buurt Talud 

 

Werknummer : 51187217 

 

Verslag van de 5e Klankbordgroepavond  

Aanwezig: Zie de presentielijst op de laatste pagina   

    

 

Datum: 19:30 uur, 3 februari 2022 

Te: Online via Teams 
 

Deel Inleiding   

 Dit verslag bevat de vragen en antwoorden gedurende de online klankbordgroep avond van 

3 februari 2022. Aangeraden wordt om de presentatie separaat aan dit verslag te bekijken en 

lezen. De online sessie is opgenomen zodat deze later kan worden gedeeld met 

geïnteresseerden/ afwezigen, de link staat op de projectwebsite.  

 

   

1/2 Reacties n.a.v. het onderdeel ‘Terugkoppeling ontwerpwerkzaamheden afgelopen 

weken’ en ‘Aandachtsgebieden in ontwerp’ 

 

 Is al duidelijk wanneer de inventarisatie komt van welke particulieren nog een extra boom op 

hun eigen eigendom willen hebben? 

Het idee om bomen ter beschikking te stellen is in het bouwteam nog niet verder uitgewerkt. 

Het opstellen van het ontwerp heeft op het moment de prioriteit. 

 

   

 Hoe gaan jullie om met inritten die wel vergund worden, maar waar de bewoner geen waarde 

aan hecht (oftewel: die niet gebruikt worden in de praktijk)? 

Er is een inventarisatie gemaakt. Eigenaren van vergunde inritten die niet gebruikt worden 

hebben een brief ontvangen met de vraag of de vergunning ingetrokken mag worden. 

 

   

 Vanuit de klankbordgroep volgt de vraag wanneer er uitsluitsel is over welke inritten komen 

te vervallen. Dit heeft ook effect op de mogelijke ruimte voor- en benodigde parkeerplaatsen.  

Vanuit privacy redenen kan hier niet veel over worden toegelicht, we is e.e.a. al verwerkt in het 

ontwerp wat vanaf maandag in te zien is. 

 

   

 Voor een inrit parkeren is toch verboden? 

Voor een inrit parkeren is inderdaad verboden, maar het gebeurt wel af en toe door bewoners 

met twee auto’s in het bezit die voor haar eigen inrit parkeren. 

 

   

 Is het mogelijk om die 290 parkeerplaatsen toe te delen geografisch dan wel per straat? 

Verdere toelichting in de vorm van een tabel en overzichtskaart wordt nog gedeeld via de 

website. 

 

   

 10% minder P-plekken dan wat noodzakelijk lijkt, is veel. Betekent dat 1 op de 10 auto's 

ineens 'elders' moeten staan. Is dat reëel? Waar blijven die auto's dan? Zorgen worden 

uitgesproken en een buffer is gewenst. 

Toegelicht wordt dat dit issue nu juist open gecommuniceerd wordt om samen met bewoners 

over na te denken hoe de ruimte te benutten, zodat de juiste afweging kan worden gemaakt 

tussen groen en parkeren. Daarnaast is het goed om aan te geven dat parkeerplekken met 
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officiële afmetingen nu zijn gerekend. Dit kan afwijken van de werkelijkheid als je met kleinere 

auto’s en onofficiële parkeerplaatsen rekent.  

 

De klankbordgroep vraagt om ervaringen vanuit andere projecten en gemeentes te delen in 

het advies richting de politiek.  

Ontwerpleider Bert licht toe; normaal gesproken staan de bomen reeds in de openbare ruimte 

en niet op de erfgrens. Dit wil zeggen dat in het nieuwe ontwerp geen ruimte gezocht hoeft te 

worden voor nieuw groen, wat hier het geval wel is. De bomen kunnen niet teruggeplaatst 

worden op de erfgrens. Dat er nog geen ruimte gereserveerd is voor bomen maakt de puzzel 

omtrent parkeerplaatsen nog lastiger. 

   

 Gevraagd wordt of de 320 benodigde parkeerplekken mogelijk zijn als er geen groen in de 

wijk wordt aangebracht. 

Marc beaamt dit, maar of het dan een verblijfsgebied waar je op een prettige manier kan 

wonen, dat wordt betwijfeld. 

 

   

 Verdwijnen de parkeerplekken op de hoek van de straat? 

Voor de verkeersveiligheid verdwijnen deze inderdaad.  

 

   

 En er wordt een autodeelproject in de buurt opgestart door Duurzaam Talud. Dat kan 

misschien ook helpen bij het aantal 2e auto's die misschien wat meer stilstaan... 

Dit zijn goede ideeën, maar hier wordt in het ontwerp geen rekening mee gehouden. 

 

   

 Zorgen vanuit de Klankbordgroep: Goed inderdaad om het 'gegoochel' met de P-plekken 

goed te onderbouwen en de afwegingen mee te geven. Dat helpt bij het begrijpen van de 

keuzes die worden gemaakt. Tegelijkertijd blijf ik aandacht vragen voor het realisme en de 

haalbaarheid van 10% minder P-plekken: auto's die er nu zijn, moeten ergens kunnen staan, 

ze verdwijnen niet zomaar... 

Ontwerpleider Bert licht toe; we zijn nu uitgegaan van parkeervakken. Er kan gekozen worden 

voor parkeerstroken, dat kan gunstiger uitvallen, maar hier kan geen telling aan gekoppeld 

worden.  

 

   

 Vanuit de klankbordgroep zijn procesafspraken gewenst omtrent het vervolg en de 

uitkomsten van het aantal parkeerplaatsen. 

Judith van Zandwijk inventariseert eerst nog de reacties vanuit de wijk. Afgesproken wordt dat 

de KBG per mail op de hoogte wordt gehouden. Mogelijk volgt dit onderdeel nog op een 

volgende KBG-avond. 

 

   

 Is er meer zicht op het toepassen van flexibel ontwerpen en mitigeren parkeerplekken naar 

groen? 

Dit wordt nog uitgewerkt, ook beheerstechnisch wordt hier nog naar gekeken.  

 

   

 Hoe verhoudt zich in tijd de planning voor wat betreft groenvisie vs. Parkeerplaatsen? 

Dit is afhankelijk van het aantal opmerkingen wat we binnenkrijgen.  

 

   

 Er worden vragen gesteld over wat er gebeurd is met reacties op het schetsontwerp omtrent 

de Noorderweg, zijn deze verwerkt in het voorlopig ontwerp? 

In het ontwerp worden allen binnengekomen reactie afgewogen en wel of niet toegepast. 

Reacties doorgeven op het nieuwe ontwerp kan vanaf maandag via de PraatMee-site.  
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 Blijven de straten met verspringing van parkeervakken ook goed bereikbaar voor 

hulpdiensten? Dat is nu in de Van Ewijkweg namelijk niet altijd het geval. 

In het ontwerp worden alle bochtstralen digitaal gecontroleerd.  

 

   

 Kunnen de particulieren met een boom in de tuin die nu met rode cirkel in de BEA staat op de 

bomenlijst in gesprek met de bomenspecialist? 

Als hier behoefte voor is, dan kan dit. Kom langs in de keet om dit te bespreken of dien via de 

mail de vraag in.  

 

   

 Maar als er mensen zijn die wel een boom van de gemeente in hun voortuin willen, dan kan 

dat misschien wel tot meer parkeerplekken leiden? 

Nee, de gemeente kijkt naar bomen in eigen beheer en in de openbare ruimte en kan daarom 

bomen op privéterrein niet meerekenen en onderhouden.  

 

   

 Kunnen jullie nog aangeven of de lindebomen weg gaan in de Veritasweg? 

Deze kennis is tijdens de avond niet paraat, de kaptekening wordt gedeeld via de website. 

 

   

 Ik begrijp toch niet de noordzijde aan de Backerstraat. Vanuit hittestress is het juist handig 

meer bomen/parkeerplekken aan de zuidzijde, met meer bomen aan die kant. Het in-

uitstappen aan zuidzijde is nu ook al zo. 

Hier kon tijdens de avond geen antwoord op worden gegeven. Reactie wordt gegeven via de 

nieuwe vraag en antwoordlijst in maart.  

 

   

 Als er geen verspringing is in de parkeervakken (bijvoorbeeld Backerstraat) zijn er dan 

voldoende maatregelen om het verkeer in snelheid af te remmen? Zo ja welke? 

Hier is naar gekeken. In de basis wordt de rijbaan gevoelsmatig smaller. Ook het effect van 

verkeersplateau’s (verhogingen) en groen zullen hier effect op hebben.  

 

   

 Het lijkt of het wijzigen van het parkeren van Oost naar West (zoals dat nu is) nog niet is 

verwerkt in de aansluittekening JvE weg met Utrechtseweg, Mogelijk dus ook niet in het effect 

op het aantal parkeerplekken. 

Houdt dit in de gaten wanneer het nieuw ontwerp wordt gedeeld. Door Roelofs wordt dit nog 

gecontroleerd. 

 

   

 Ontwerpleider Bert over het nieuwe ontwerp: Maandag 7 februari gaat voorlopig ontwerp de 

lucht in. Hierin is onder andere de knip in het Zaaijerplein ten zien. Het ontwerp rondom het 

Zaaijerplein is getoetst- en goedgekeurd door de gemeente. Het onderzoek over de effecten op 

de omliggende straten wordt nog gedeeld. Daarnaast zijn de alternatieven voor de 

Stephanieweg en de Stortweg verwerkt in het ontwerp.   

 

   

 Krijgen meldingen in de PraatMeeApp dezelfde "zwaarte" in de afweging naar een Definitief 

Ontwerp als de vragen op de huidige lijst? 

Ja, alle reacties worden verwerkt en behandeld via de vraag- en antwoordlijst. 

 

   

 Hoe zit het met de ondergrondse infrastructuur. Vooral m.b.t. de stroomkabels? 

Met nutspartijen zijn we nog in gesprek om hun actief te krijgen om te verzwaren.  

 

   

 Meer parkeerplek in de Stephanieweg was niet de insteek van onze bewoners… knap als dat 

nu in het ontwerp is gecombineerd met onze wensen voor meer verkeersveiligheid, meer 

spelen op straat en meer groen… 
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Voor de Stephanieweg is gekozen om de alternatieve variant toe te passen vanuit het oogpunt 

verkeersveiligheid. 

   

3 Reacties n.a.v. het onderdeel ‘Eerste voorbereidende werkzaamheden buiten’  

 Hoe kan het nou dat de vervuilde grond niet uit het boorkernen onderzoek van Alterra is 

gekomen? 

Dit is uit hun onderzoek gekomen afgelopen zomer. 

 

   

 Het projectbudget gaat dus omhoog n.a.v. de onderzoeken? 

Hierover lopen nog gesprekken. 

 

   

 En heeft dit consequenties voor het ontwerp en uitvoering? 

Niet voor het ontwerp, mogelijk wel voor de uitvoering.  

 

   

 Is er nog onderzoek gedaan naar bommen etc. uit de oorlog? 

Ja, er is aangetoond dat na de oorlog de grond als eens is geroerd, dus er zijn in principe geen 

bommen te verwachten. 

 

   

 Gaan jullie alle bewoners informeren over de vervuiling? 

Voorafgaand aan de uitvoering wordt gedeeld waarom we welke maatregelen treffen. 

De KBG voegt aan dat het goed is om uit te leggen dat het er vaak heftiger uitziet dan dat het 

daadwerkelijk is.  

 

   

4 Reacties n.a.v. het onderdeel ‘Inhoudelijk reageren op het voorlopig ontwerp’  

 Jullie praten en schrijven over de PraatMEE-app. Maar het is geen app die je kunt downloaden 

begrijp ik als ik het goed begrijp? 

Klopt, dit is een weblink. 

 

   

 Klopt het dat je ook via de mail kan reageren?  

Dit kan ook, echter kan je hierbij niet de exacte locatie op de kaart aangeven (heeft dan ook niet 

de voorkeur). 

 

   

5 Reacties n.a.v. het onderdeel ‘Hoe verder ná 20 februari’  

 Wie beslist er over definitief ontwerp? En past dat in deze planning?  

De gemeente geeft een akkoord op het definitieve ontwerp. Suggestie of de KBG hier nog een rol 

in krijgt nemen we nog mee.  

 

   

6 Overige vragen  

 De KBG deelt specifieke afspraken die gemaakt zijn tussen de gemeente en de bewoners van 

het Hofje op de Jan van Embdenweg uit oktober 2019. 

 

   

 De aansluiting van de Parallelweg op de Taludweg wordt niet meegenomen? Wat voor 

oplossing is bedacht om toch de Taludweg in te rijden vanaf Parallelweg? 

Nee het plateau wordt niet meegenomen. Via de PraatMee-site is het ontwerp in te zien.  

 

   

 Is er nog bedacht hoe om te gaan met parkeren tijdens uitvoering? 

Hier zijn we mee bezig. Alle tips komen neer op neer dat een noodparkeerplaats gewenst is. 

Opties worden uitgewerkt en overwogen als het gaat om ruimte en verkeersveiligheid.  

 

 

Veenendaal, 4 februari 2022  

Judith Rooze 
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Aanwezigen 

Naam   

Gijsbert Landkroon Aart Beekhuizen Lex Miechels 

Gerda Mulder Petra Overgaag Yuri Dijkhuizen 

Marije en Pascal Wesselink Hilde de Groot Willie Tiggeloven 

Wil Meijer Leon de Graaf Monique Pruijs 

Rob Berentsen Cris Lenting Judith van Zandwijk (gem. Renkum) 

Ajo Otto Albert Bos Marc Twilhaar (Roelofs) 

Dennis Leeuwerke Sander Potman Ilse Ramaker (Roelofs) 

Harry Meesters Henny Blanke Bert Vowinkel (Roelofs) 

Moniek Gehring Tijs van Loon Judith Rooze (Roelofs) 

Coen van Dijk Paul Janssen  

 

 

 



Reconstructie Oosterbeek Noordoost
buurt Talud

Klankbordgroep avond 3 februari 2022



Presentatie:

• Marc Twilhaar (projectleider Roelofs) 

• Ilse Ramaker (duurzaamheid- en omgevingsmanager)

Handjes/vragen: 

• Judith van Zandwijk (projectleider gemeente Renkum)

Inhoudelijke vragen:

• Hermen de Gelder (projectleider gemeente Renkum)

• Bert Vowinkel (Ontwerpleider Roelofs)

Wie is wie ook al weer?



Doel van vandaag

1. Toelichting op de 
werkzaamheden 

2. Toelichting op het ontwerp



Spelregels 5e klankbordgroep-avond

▪ Ontwerp(proces) wordt behandeld op hoofdlijnen/buurtniveau 

▪ Details en het totale ontwerp zijn beschikbaar vanaf 7 februari.

▪ Gebruik de handjes en / of chat.

▪ Stel gerust vragen. 

▪ Inhoudelijke vragen over het ontwerp kun je stellen via de PraatMee-app! 

4



1. Terugkoppeling werkzaamheden afgelopen weken

2. Aandachtsgebieden in ontwerp

3. Eerste voorbereidende werkzaamheden buiten

4. Inhoudelijk reageren op ontwerp

5. Hoe nu verder ná 20 februari?

Programma 



1. Terugkoppeling 
werkzaamheden afgelopen 

weken



• Meer dan 200 vragen/opmerkingen tijdens presenteren 
Schetsontwerp!

• Alle vragen zijn op hoofdlijnen beantwoord (https://leefjeomgeving.nl/buurt-talud).

• Belangrijkste uitgangspunten zijn mee genomen in het Voorlopige 
Ontwerp (VO).

Alle 200 vragen worden nogmaals tegen het licht gehouden ná het VO.
Door de strakke planning hebben we niet alle suggesties/opmerkingen op detailniveau mee kunnen 
verwerken.

Vraag & Antwoordlijst



Het schetsontwerp is getoetst door vakspecialisten van de gemeente 
Renkum.

Technische uitwerking (controle en toevoegingen)

Verwerking reacties van de omgeving op hoofdlijnen

Detailafstemming over specifieke straten

Uitwerking van de ‘aandachtsgebieden’

Schetsontwerp (SO) → Voorlopig Ontwerp (VO)



2. Aandachtsgebieden in 
ontwerp



• Aansluiting Reuvensweg – Utrechtseweg – Schelmseweg

• Overige aansluitingen op Utrechtseweg schetsmatig uitgewerkt

• Nadere uitwerking en verkeerskundige toetst ‘knip’ Zaaijerplein

Aansluiting Taludweg – Parallelweg geen onderdeel project
(verkeerskundig wordt dit opgepakt in toekomstig project)

Aandachtsgebied: Verkeer



Doel: 

Duidelijk accent tussen 
doorgaande route en 
ingang buurt Talud

Aandachtsgebied: Verkeer



Aandachtsgebied: Verkeer

VeritaswegNoorderwegJan van Embdenweg



• Boomeffectenanalyse (BEA) is omgezet in een kaptekening. 
• Vanaf 7 februari beschikbaar op de website

Alleen bomen in eigendom van de gemeente Renkum worden gekapt. 
Eigen bomen blijven staan.

Voor alle bomen die blijven staan worden de maatregelen uit de BEA 
toegepast.

Aandachtsgebied: Bestaand bomen/groen



• Maximale ruimte in ontwerp besteed aan groen.
• Streven is om alle bomen te vervangen.

- Niet op exacte zelfde locatie
- Niet kijkend naar het aantal bomen, maar naar de hoeveelheid bladmassa.
- Afhankelijk van kabels en leidingen

• Als er meer parkeerplekken moeten komen, heeft dit consequenties voor het 
aantal bomen.

Type bomen en invulling groen wordt nader uitgewerkt in komende maanden 
met behulp van een adviesbureau gespecialiseerd in groen. 

Er komt nog een keuzemoment waarin de bewoners een keuze kunnen maken uit 
verschillende mixen voor zowel bomen als beplanting. 

Aandachtsgebied: Nieuwe bomen/groen



Inventarisatie verkeerskundige gemeente Renkum inritten wel/niet vergund. Deze 
inventarisatie is geplaatst op de website

De gemeente Renkum heeft gekeken welke inritten vergund kunnen worden. Met als 
uitgangspunten: 

• Eén inrit per woning
• Alleen als de situatie veilig is.

De bewoners van de inritten die niet vergund worden, krijgen persoonlijk bericht.

Technisch uitgangspunt nieuwe inrit: enkele maximaal 3 meter breed en 
gecombineerde maximaal 7 meter breed.

Tenzij dit niet past met het in- en uitrijden. Dan wordt hier van afgeweken.

Aandachtsgebied: Inritten



• Juni/juli 2021 parkeerdrukmeting voor aantal geparkeerde auto’s;
• Op drukste moment (1 juli om 24:00 uur) 334 auto’s in de buurt Talud;
• Dit is inclusief 31 auto’s rondom Lebret, echter vallen deze buiten het projectgebied (waar we 

aan de slag zijn).
• Dit is exclusief 17 inritten waar geen vergunning voor wordt gegeven.

Vastgestelde parkeerbehoefte is: 334-31+17= 320 parkeerplekken.

• Met het voorlopige ontwerp komen wij op circa 290 parkeerplekken in het 
projectgebied.

Hierbij houden we ook rekening met de wensen voor groen en inritten.
• Dit is zonder optimalisaties in gedrag door bijv. 4 auto’s in 3 parkeerplaatsen.
• Daarnaast is ontwerp gebaseerd op ontwerpvoorschriften i.p.v. de praktijk (zo wordt er 

bijvoorbeeld wel eens voor een eigen inrit geparkeerd).

Aandachtsgebied: Parkeren



• Stortweg: 
• Het ontwerp is gewijzigd op verzoek van bewoners en door ongewenst 

sluipverkeer.

• Stephanieweg: 
• Ontwerp is gewijzigd op verzoek van bewoners, waardoor er meer ruimte is 

voor parkeerplekken.
• één verhoging op het kruispunt minder 
• en een verspringing in de parkeervakken van noord en zuid. 

• Veritasweg: 
• Het zuidelijke deel van de Veritasweg wordt aangepast, omdat hier 

voornamelijk bedrijven gevestigd zijn. Dit gebied krijgt daarom een andere 
uitstraling dan de rest van de wijk.

Aandachtsgebied: specifieke straten



• Jan van Embdenweg: 
• Aanwonenden wilden het parkeren graag van oost naar west verplaatsen. Dit hebben 

we verwerkt in het voorlopige ontwerp. 

• Backerstraat: 
• We hebben onderzocht of het parkeren of de noord of zuidkant gerealiseerd moet 

worden. 
• Als het gaat om het aantal parkeerplekken maakt het niet uit of het aan de noord of 

zuid kant wordt geparkeerd. 
• De kant aan het noorden heeft voordelen met in- en uitstappen

• Van Ewijkweg: 
• De verspringing in parkeervakken (van zuid en noord) is toegepast .
• Er is geen winst en verlies van het aantal parkeerplekken. 

Aandachtsgebied: specifieke straten



Vragen over dit onderdeel?



3. Eerste voorbereidende 
werkzaamheden ‘buiten’



Locatie:

Park Talud. Naast Speeltuin Talud.

Inloopmiddag:

Elke woensdag tussen 14:00 en 15:30 
uur

We houden rekening met de huidige 
coronamaatregelen:

- Houd 1,5 meter afstand. 

- Gebruik een mondkapje.

- Maximaal 4 bewoners tegelijkertijd 
binnen. 

Vast contactpunt: Projectkeet/-kantoor Roelofs



1. Kabels en leidingen

2. Status / kwaliteit riool

3. Kwaliteit ondergrond

Onderzoeken:



Doel: vooraf zekerheid in 
maakbaarheid van ontwerp

• Graven proefsleuven

• Inzichtelijk exacte locaties kabels 
en leidingen;

• Analyseren waar verschil zit 
tussen werkelijkheid en archief

Resultaat: onderzoek loopt nog. 
Waarschijnlijk komt realiteit niet 
geheel overeen met archief.

Gevolg: nog niet bekend

Onderzoek: Kabels & Leidingen 



Doel: De mogelijkheid bestaat dat er asbest is 
gebruikt bij de aanleg van de riolering in de 
jaren 60. Het doel is om te achterhalen of er 
asbest aanwezig is in de aanwezige riolering.

Resultaat: groot deel van de wijk is aangelegd 
met riool waar asbesthoudende kit is gebruikt

Gevolg: aangepaste werkwijze. 
• Denk aan bijvoorbeeld het dragen van speciale 

pakken, inzetten van opgeleid personeel, extra 
afzettingen (geel asbest lint) en dat enkele 
werkzaamheden langer kunnen gaan duren.

Onderzoek: Status/kwaliteit riool



Doel: Kun je de grond hergebruiken?

• Milieuhygiënisch onderzoek (vervuiling?)

• Civieltechnisch onderzoek (is de kwaliteit 
voldoende?)

Resultaat: Grote delen van de grond onder de 
rijbanen is licht vervuild en dus niet herbruikbaar 

Gevolg: Aangepaste werkwijze
• Denk aan bijvoorbeeld het dragen van speciale 

pakken, inzetten van opgeleid personeel, extra 
afzettingen en dat enkele werkzaamheden langer 
kunnen gaan duren.

Onderzoek: Kwaliteit ondergrond



• Geen gezondheidsrisico’s voor omgeving door aantreffen asbest en 
vervuilde grond.

• Wel mogelijke gezondheidsrisico’s voor werknemers
Maar hiervoor nemen we diverse veiligheidsmaatregelen!

• Mogelijk meer overlast in de vorm van bijvoorbeeld afzettingen en 
doorloopsnelheid uitvoering.

We zijn momenteel aan de slag met de inventarisatie van mogelijke overlast en de 
maatregelen om dit te beperken.

Gevolgen omgeving door verontreiniging?



Vragen over dit onderdeel?



4. Inhoudelijk reageren op 
het voorlopig ontwerp (VO)



Het ontwerp staat 7 februari online!

Nog niet alles is meegenomen in het ontwerp:
• Invulling groen (alleen de locaties, exacte invulling volgt later)

• Niet alle materialen zijn ingetekend 
• bijvoorbeeld de parkeerplaatsen zijn inclusief uitstapstroken 

• Opmerkingen/vragen uit 1e vragenronde
• Niet alle wensen verwerkt vanwege tijd. Dit gaat voornamelijk om wensen op detailniveau.  

Maak deze opmerkingen gerust opnieuw.

VO online



• Digitaal

• Reageren via: https://renkum.praatmee.nl/buurt-talud

• Klik op juiste locatie op de kaart en laat via de knop ‘PraatMee’ een reactie achter

• Alle geplaatste reacties zijn met markeringen in te zien op de kaart, zonder contactgegevens

• Fysiek

• Kom langs in de keet op:

• Woensdagmiddag 9 februari, tussen 13:00 en 17:00 uur

• Woensdagmiddag 16 februari, tussen 13:00 en 17:00 uur

• Donderdagmiddag 17 februari, tussen 13:00 en 17:00 uur

Reactiemogelijkheid van 7 februari tot en met uiterlijk zondagavond 20 februari

Hoe werkt het?

https://renkum.praatmee.nl/buurt-talud


5. Hoe verder ná 20 februari?



•Reactie 
omgeving –
Q&A

•Groen

•Ondergrond

•Uitwerking 
detailniveau 

Voorlopig 
ontwerp

•Uitwerking 
fasering 

•Werkvoorberei
ding / inkoop

Definitief 
ontwerp & 

fasering 

•Bereikbaarheid
skaart per 
straat

•Vooraankondig
ing 

Aanpak 
uitvoering

Start 
realisatie

7 februari Medio april Eind april Kwartaal 2 2022 

…. 

6e KBG avond 
Groenvisie

7e KBG avond
Invulling groen

Afkoppelcoach Ontwerpsessie Zaaijerplein



Uitwerken uitvoeringsfasering & -planning



Extra participatie invulling groen!

1. Opstellen visie groenontwerp door het bouwteam

2. Afstemming met klankbordgroep over de visie (+/- week van 21 februari)

3. Opstellen beplantingsplan 

4. Afstemming met klankbordgroep over invulling (+/- week van 7 maart)

5. Verwerken in het volledige ontwerp

Waarschijnlijke aanpak samen met DonkerDesign

Uitwerken groen in ontwerp 



• Vanaf 6 maart zijn er nieuwe antwoorden beschikbaar. Deze zullen op de website te lezen 
zijn. 
• Reactie op alle opmerkingen/suggesties/vragen

• Uitwerken diverse uitdagingen op de achtergrond:
• Riool vs. energietransitie (ruimte in de ondergrond)
• Nutsvoorzieningen
• Benodigde vergunningen voor aanpak verontreinigingen
• Ontwikkeling laadpalen
Bovenstaande kan invloed hebben op de fasering en uitvoeringsplanning.

• Het streven is om halverwege april het Definitieve Ontwerp (DO) & Uitvoeringsfasering te
presenteren.

• En we streven er naar om eind april 2022 de uitvoeringsplanning en -aanpak te delen.

Uitwerken Voorlopig Ontwerp → Definitief 
ontwerp



Vragen over dit onderdeel?



Bedankt

Overige vragen?


