
We zijn gestart met de ontwikkelateliers 

De kop is eraf. Op donderdag 30 september ontvingen we de leden 
van de klankbordgroep voor het eerste ontwikkelatelier. 

Na de burendag hebben we verschillende aanmeldingen uit de 
buurt ontvangen om deel te willen nemen in de klankbordgroep. 

Uit alle aanmeldingen hebben we een keuze gemaakt. 
Zo hebben we een juiste afspiegeling van de buurt. 

De klankbordgroep is een groep van vijftien personen die we 
nauwer betrekken bij de ontwikkelingen aan de Rietgrachtstraat 32. 
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Terugblik
Tijdens eerdere gesprekken en op de burendag zijn veel tips gegeven 
en opmerkingen geplaatst. Deze hebben we allemaal verzameld en in 
categorieën ingedeeld. Bij het eerste ontwikkelatelier hebben we deze 
categorieën behandeld tijdens dialoogsessies. 
Dialoogsessies
Tijdens de dialoogsessies is de klankbordgroep opgesplitst in vier groepen 
van vier personen. Iedere groep kreeg tien minuten de tijd om aan te 
schuiven bij een van de vier tafels. Aan elke tafel werd een thema behandeld 
onder leiding van een gastheer. De vier thema’s zijn:
1. Stedenbouw/landschap
2. Programma
3. Mobiliteit
4. Duurzaamheid



Uitkomst sessies

1. Stedenbouwkundig/landschap
Er zijn verschillende opties en modellen besproken. 
De wens is uitgesproken om het nieuwe plan een 
levendig, stads karakter te geven met veel groen 
door het toepassen van dakterrassen of -tuinen. 
Alle genoemde punten worden uitgewerkt in 
verschillende modellen. Tijdens de volgende 
bijeenkomst worden deze modellen onderzocht en 
met referentiebeelden onderbouwd. 
2. Programma
De nieuwe ontwikkeling mag een mix van woningen 
worden, zowel koop als huur (sociaal) en geschikt 
voor starters, doorstromers, jonge gezinnen en 
ouderen. Het nieuwe plan hoeft niet alleen een 
woonbestemming te krijgen, er mag ook ruimte 
gemaakt worden voor kleine bedrijfsmatige diensten 
of horeca. Kort samengevat een gedifferentieerd 
programma met een mix van grootten en 
prijsklassen waar stedelijk nabuurschap nageleefd 
wordt.
3. Mobiliteit
Vanaf de tafel mobiliteit zijn twee punten naar 
voren gekomen. Zorgen en suggesties. De zorg 
bestaat dat de parkeerdruk toeneemt in de wijk 
door de ontwikkelingen aan de Rietgrachtstraat. 
Als mogelijke oplossing wordt het gebruik van 
deelauto’s geopperd. 
4. Duurzaamheid
Duurzaamheid is een ruim begrip. We hebben het 
opgesplitst in een aantal hoofdgroepen: energie, 
klimaatadaptatie, groen en natuurinclusief, collectief 
gebruik en circulariteit. Is een collectieve oplossing 
mogelijk? Kunnen daktuinen gerealiseerd worden? 
Kun je gebruik maken van circulaire materialen? 
Dat zijn enkele vragen die aan de tafel van 
duurzaamheid zijn besproken. 

Volgende bijeenkomst
Op donderdag 4 november staat het tweede 
ontwikkelatelier gepland. Een uitgebreide terugblik op 
de dialoogsessies staat op het programma. Ook worden 
verschillende modellen met referentiebeelden verder 
toegelicht. 

Op de hoogte blijven? 
Wil je op de hoogte blijven van de 
laatste updates? Meld je dan aan voor 
de online nieuwsbrief op onze website 
rietgrachtstraat32.nl. 

Impressie van het eerste 
ontwikkelatelier

WWW.RIETGRACHTSTRAAT32.NL


