
Lindewijck
Informatieavond

Datum

17 september 2020

Welkom! 

Wij starten om 

19.30 uur



Even voorstellen

Ridge : Ontwikkelaar, Wim Verdouw

Mies architectuur : Architect, Jan Jacobs

NiVo’s Advies : Projectmanagement, Niek Voskamp

All-In Care Residences : Eigenaar, Frank Vogel



Agenda

- Waarom een digitale informatieavond? 

- Wat zijn onze plannen.

- Proces en planning.

- Uw mening telt.



Heeft u tussendoor vragen?

Stel uw vragen via de chat.

Participeer, reageer en 

denk mee!

Wij beantwoorden uw 

vragen tijdens of na afloop 

van de presentatie.



Waarom deze digitale informatieavond?

- Informeren over onze plannen, participatie, publicatie ontwerpbestemmingsplan.

- Wij stellen uw bevindingen op prijs, deel deze met ons! Uiteraard kan dit ook na 

de informatieavond.

- Wij organiseren over ca. 3 weken een tweede informatieavond (fysiek, rekening 

houdend met COVID-19) om te delen wat wij met uw op- en aanmerkingen 

hebben gedaan. 



Bron: Rijnpost, 29 juli 2020



Wat zijn onze plannen?

- Historie en waarom deze locatie herontwikkelen?

- Gedifferentieerd woonaanbod ca. 165 app.

- Wonen en of wonen met een zorgaanbod.

- Koop en huur.

- Parkeren zo veel als mogelijk uit het zicht.

- Inpassing met de Adventkerk.



Situatietekening

- Huidige situatie met 

zijn ontsluitingen

- Aandeel verharding

- Verrommeling

Nu:



- Stedenbouw

- Alzijdig gebouw

- Terassen-getrapt

- Nieuwe ontsluitingen

- Parkeren

- Groen

Plankaart:



Situatietekening

- Nieuwe situatie met 

zijn ontsluitingen

Samenvoeging:



- Nieuwe ontsluitingen

- Parkeren

- Aandeel groen

- Afbeelding geeft de 

situatie op maaiveld

niveau weer.

Nieuwe situatie:



- Afbeelding geeft de 

situatie op het eerste

verdiepingsniveau

weer.

- Groen kwalitatief

leefdek boven de 

stallingsgarage.

Nieuwe situatie:



Impressie hoek Industrielaan-Spanjaardsgoed



Afbeelding!

Impressie hoek Industrielaan-Het Holle Goed



Afbeelding!

Impressie Industrielaan-opgang leefdek



Impressie hoek Vijftienmorgen-Spanjaardsgoed



- Maatgevende situatie

maand september

- Ochtend 9.00uur

- Middag 13.00uur

- Avond 6.00uur

Bezonning:



Planning

Rond november 2020 : Ontwerp bestemmingsplan ter inzage

- U heeft dan 6 weken de gelegenheid om te reageren

- Kijk op www.overheid.nl of kijk op

www.ruimtelijkeplannen.nl

Maart/april 2021 : Vaststelling bestemmingsplan door gemeenteraad

- Hierin zijn reacties verwerkt

- Dit is het definitief besluit om de herontwikkeling mogelijk te maken

- Kijk op www.overheid.nl of kijk op

www.ruimtelijkeplannen.nl



Planning

Maart 2021 : Aanvraag omgevingsvergunning

- U heeft dan 6 weken de gelegenheid om te reageren

Juli 2021 : Vaststellen van de onherroepelijke omgevingsvergunning



Planning

Tweede helft 2021 : Start bouw (Frank van Woerden Bouw)

Tweede helft 2023 : Oplevering appartementen



Vragen?

Welke vragen zijn er 

gesteld in de chat?

Heeft u naderhand nog 

vragen? Neem gerust 

contact met ons op.



- Bekijk de presentatie terug via www.veenendaal.nl/lindewijck

- Ook na vanavond horen wij uw vragen graag! Mail deze naar 

informatieavond@ridge.nl. 

- Uiteraard bent u ook van harte welkom bij ons op kantoor.

- Ons adres: Kerkewijk 34 te Veenendaal

Bedankt voor uw tijd!


