
Participatieverslag Buitenplaats Hofstede -31 mei 2021 

1 
 
 
 

 
 
 
 
 
Participatieverslag 
- Buitenplaats Hofstede Rijswijk 
  31 mei 2021  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inhoud 
 
 
 

1. Inleiding 
 

2. Het participatietraject 
 

- 2a. Benadering per schil 
- 2b. Informeren 
- 2c. Meedenken  
 
 

3. Het inhoudelijke resultaat 
 

- 3a. Algemeen 
- 3b. Woningbouw 
- 3c. Openbaar Park 
- 3d. Aandachtspunten voor verdere ontwikkeling 
 

4. Vervolgstappen en nawoord 
 
 
 

Bijlagen 
1. Gepresenteerde slides participatiebijeenkomst 1 april 2021 
2. Online ontvangen inbreng, via het contactformulier op de 

website 
3. Infographic resultaten online enquête openbaar park  

 
 
 
 
 
 



Participatieverslag Buitenplaats Hofstede -31 mei 2021 

2 
 
 
 

 
1. Inleiding 
 

 
Het voormalige sauna- en bowlingcomplex en tennisbaan Hofstede is sinds de grote 
brand in 2010 in verval geraakt. NU Projectontwikkeling heeft een plan ontwikkeld voor 
een nieuwe Buitenplaats. Dit plan omvat de realisatie van een openbaar park en een 
kleinschalig woningbouwplan. Omdat de locatie in de Landgoederenzone ligt, hebben 
de ontwikkelaar, de gemeente Rijswijk en de Provincie een hoge kwaliteitsambitie voor 
de herontwikkeling van dit gebied en vind er veelvuldig overleg plaats over de 
mogelijkheden. 
 
De locatie Hofstede is al drie generaties in het bezit van de grondeigenaren. De locatie 
ligt in de Rijswijkse Landgoederenzone. Het is een buitenplaats-zone die ligt op de 
grens van Den Haag en Rijswijk. Tot tien jaar geleden was de locatie in gebruik als 
bowling- saunacentrum en als tennispark. Na een grote brand is de locatie in verval 
geraakt en thans niet meer in gebruik. De eigenaar kan binnen de huidige bestemming 
een nieuw recreatie- of wellness-centrum terugbouwen, maar geeft de voorkeur aan 
een woningbouw-ontwikkeling. Hiervoor is een bestemmingswijziging nodig. Een 
participatietraject met de belanghebbenden binnen het gebied, is een essentieel 
onderdeel van de planvorming. 
 
Het participatietraject is door NU Projectontwikkeling gestart. Vanaf de tweede helft 
van 2020 is men in gesprek gegaan met bewoners van nabijgelegen panden en 
ondernemers in het gebied. Voor de brede groep belanghebbenden startte de 
participatie op 1 april 2021 met een online bijeenkomst en de lancering van de 
participatiewebsite.   
 
Voor u ligt het verslag van dit traject. Dit document start met een overzicht hoe het 
proces er in grote lijnen uitzag. Daarna koppelen we terug wat de participanten 
inhoudelijk hebben meegegeven en geven de visie van de ontwikkelaar daarop. Tot 
slot lichten we de vervolgstappen toe. Als bijlagen is toegevoegd het verslag van de 
bijeenkomst, de resultaten van de online enquête en een overzicht van de ingediende 
vragen en ideeën. 
 
 

2. Het participatietraject 
 

De beoogde ontwikkellocatie is gelegen in de landgoederenzone van Rijswijk. De 
locatie ligt op de grens van Rijswijk en Den Haag. Aan de noordzijde van het terrein 
bevindt zich de Haagse wijk Spoorwijk. De hoofdontsluiting bevindt zich aan de 
zuidzijde aan de Van Vredenburchweg. Gezien de ligging van de ontwikkellocatie 
binnen de landgoederenzone hebben de Provincie en de Gemeente dwingende en 
beperkende randvoorwaarden gesteld aan de ontwikkeling. Dit betekent dat er met 
diverse ambtelijke deskundigen uitvoerig is gesproken de uitwerking van het 
woningbouwplan binnen Buitenplaats Hofstede. Om die reden is het participatieniveau 
“informeren en consulteren” toegepast met betrekking tot het woningbouwgedeelte en 
voor de invulling van het openbaargebied is middels een enquête de mening gevraagd. 
Het participatietraject bestaat uit twee onderdelen: het woningbouwplan en het 
openbare park.  
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Woningbouwplan 
Binnen de gestelde kaders voor herontwikkeling is een woningbouwplan uitgewerkt. 
Een Landhuis, onder bijzondere architectuur, met daar omheen in totaal 23 woningen.  
 
Openbaar Park 
Een groot deel van het nu nog volledig private terrein is men voornemens in te richten 
als openbaar park en over te dragen aan de gemeente. Het totale plan wordt met veel 
aandacht voor ecologie en duurzaamheid ontwikkeld. Zo kunnen bewoners en 
omwonenden ook in dit deel van de Landgoederenzone weer genieten van de groene 
omgeving. 
 
Het participatietraject is gefaseerd aangepakt. Juist gezien de beperkingen en 
randvoorwaarden die vanuit de Provincie en Gemeente zijn meegegeven, is ervoor 
gekozen om bewoners van de direct naastgelegen panden en organisaties in het gebied 
persoonlijk te benaderen. Vanaf de tweede helft van 2020 zijn tijdens individuele 
gesprekken en kleinschalige bijeenkomsten met deze groep, de eerste ideeën gedeeld 
en werden aandachtspunten, ideeën en meningen opgehaald. Deze inbreng is daar 
waar mogelijk meegenomen in de verdere uitwerking van het schetsplan. 
 
Het participatietraject ging op 1 april 2021 van start voor de totale groep omwonenden 
en belanghebbenden met een online participatiebijeenkomst, de lancering van de 
participatiewebsite en de online enquête. Tot en met 23 april 2021 stond de 
mogelijkheid open online inbreng te delen.  
 
We hebben in de aanpak van de participatie gewerkt met 3 doelgroepen, de 
zogenoemde ‘schillen’. Zie de aanduiding hiervan in onderstaande kaart.  
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Er zijn diverse middelen ingezet voor het benaderen (2a) en informeren (2b) van 
participanten. Participanten konden vervolgens op diverse manieren meedenken (2c).  
De benadering per schil en de ingezette middelen zijn hieronder weergegeven.  
 

 
2a. Benadering per schil 

 
De aanpak van het benaderen van participanten is erop gericht zoveel mogelijk 
belanghebbenden te wijzen op de mogelijkheid om te participeren. Er zijn hiervoor 
verschillende middelen per doelgroep (’schil’) ingezet. Deze zijn hieronder 
weergegeven.   
 
Benadering 1e schil: persoonlijk en huis-aan-huis 
 
Voor de direct omwonenden is voor een persoonlijke aanpak gekozen. Met 
inachtneming van de Corona-maatregelen (RIVM) zijn bewoners van de direct 
naastgelegen panden en organisaties in het gebied rechtstreeks benaderd voor 
individuele gesprekken en kleinschalige (online) bijeenkomsten.  
De totale groep direct omwonenden (ca. 190 adressen) is met onderstaande brief op 
het huisadres uitgenodigd om deel te nemen aan de online participatiebijeenkomst op 
1 april 2021 

 uitnodigingsbrief 
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Benadering 2e schil: huis-aan-huis 
De omwonenden in de direct omliggende wijken zijn via een uitnodigingskaart in de 
brievenbus uitgenodigd om te participeren. Er is gevraagd mee te denken over het 
openbare park door middel een online enquête en daarnaast via de website eventuele 
suggesties of aandachtpunten mee te geven voor zowel het park als het geschetste 
woningbouwplan. 
 
Rond 10 april is onderstaande uitnodigingskaart op ruim 9.500 adressen bezorgd. 

 
                                                                                                       uitnodigingskaart 

  
                verspreidingsgebied uitnodigingskaart (schil 2) 
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Aanpak 3e schil: advertentie, online en op de locatie 
De bewoners van Rijswijk zijn uitgenodigd mee te denken over de plannen middels een 
advertentie in het weekblad Groot Rijswijk op 1 april 2021. Ook is men online gewezen 
op de mogelijkheid om te participeren via de website en de Facebookpagina van de 
gemeente Rijswijk. Bovendien is er op de locatie een banner op een hek gehangen om 
bezoekers te verwijzen naar de website en de enquête. 
 

 
                                                                             banner op locatie 

 
Het weekblad Groot Rijswijk heeft een oplage van 26.000 en daarnaast is de krant 
online beschikbaar.  
 

 
  advertentie Groot Rijswijk (d.d. 01-04-2021) 
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             publicatie op de website van de gemeente Rijswijk 

 
2b. Informeren  
 

Op de participatie website konden betrokkenen alle informatie vinden over de plannen 
en het participatietraject. Daarnaast is er een nieuwsbrief verzonden aan iedereen die 
zich daarvoor via de website had ingeschreven. Op het moment van het lanceren van 
de website en de enquête over het openbare park werd bovendien een online 
participatiebijeenkomst georganiseerd om belanghebbenden een toelichting te geven 
op de plannen en de mogelijkheden om te participeren. Hieronder staan de diverse 
onderdelen verder toegelicht.  
 
Participatiewebsite 
Op de website www.buitenplaatshofstede.nl werd steeds de laatste informatie over het 
plan en het participatietraject geplaatst. Daarnaast kon men hier relevante 
documenten inzien of downloaden, zoals de presentatie van de online bijeenkomst en 
de resultaten van enquête. Bovendien waren antwoorden op veelgestelde vragen op de 
website te vinden.  

 
                                                                                    fragment van de website ‘startpagina’ 
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                                                                                                   participatiewebsite 

 
De website is in de periode 1 april tot en met 23 april door 681 unieke bezoekers 
bekeken, met een lange gemiddelde sessieduur van 24 minuten. Dit heeft onder 
andere te maken met de enquête die via de website ingevuld kon worden.  
 

 

 
Periodieke Nieuwsbrief 
 
Vanaf de lancering van de website kon iedereen 
zich aanmelden voor de Nieuwsbrief.  
 
In deze nieuwsbrieven wordt informatie en 
ontwikkelingen gedeeld. Daarnaast werd gewezen 
op de diverse participatiemogelijkheden.  
 
Voor de nieuwsbrief hebben 124 geïnteresseerden 
zich aangemeld.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fragment nieuwsbrief #1 
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Online participatiebijeenkomst 

Op 1 april werd een online participatiebijeenkomst georganiseerd voor alle direct 
omwonenden. Tijdens deze bijeenkomst werd het landschappelijk plan, de schetsen 
van architectuur en de status van de planvorming besproken. Tijdens de bijeenkomst 
zijn tevens de wijzingen in het plan gepresenteerd, naar aanleiding van de 
aandachtspunten die eerder in het traject waren meegegeven door de direct 
omwonenden. Daarnaast werd het vervolg van het participatietraject verder toegelicht. 
Naast de mogelijkheid om te reageren op het woningbouwplan stond vanaf dat 
moment ook de mogelijkheid open om mee te denken over het openbare park middels 
een online enquête. Ook werden alle vragen van de deelnemers beantwoord. De meest 
gestelde vragen zijn inclusief antwoorden aan de website toegevoegd. Kort na de 
bijeenkomst zijn ook de gepresenteerde slides gepubliceerd op de website. Deze slides 
zijn als bijlage 1 bij dit eindverslag toegevoegd.   

Aan deze bijeenkomst werd door 37 participanten deelgenomen.  

 

2c. Meedenken  
 
Betrokkenen konden op verschillende manieren meedenken en ideeën, meningen of 
aandachtspunten inbrengen. Daarnaast kon men vragen stellen door gebruik te maken 
van het contactformulier.  
 
Hieronder staan de diverse manieren voor participanten om inbreng te delen 
toegelicht;  
 
Persoonlijke gesprekken 
In de periode tot 1 april 2021 heeft de nadruk van de participatie gelegen op het 
voeren van persoonlijke gesprekken en het houden van kleinschalige bijeenkomsten 
met zowel bewoners van de direct omliggende panden als de organisaties en 
ondernemingen in het gebied. Tijdens de gesprekken en bijeenkomsten konden 
deelnemers hun mening, ideeën en zorgpunten meegeven over de plannen. Op basis 
van deze afstemming zijn diverse aanpassingen doorgevoerd in het woningbouwplan. 
Deze aanpak is een waardevolle aanloop gebleken naar de participatie die op 1 april 
van start ging voor de bewoners van de omliggende wijken en andere 
belanghebbenden.  
 
Er is met 25 participanten persoonlijke afstemming geweest in de periode voor 1 april.  
 
Contactformulier 
Via het contactformulier op de website kon men eenvoudig een idee of zorgpunt delen. 
Met ditzelfde formulier kon men bovendien vragen stellen. Een overzicht van vragen en 
antwoorden is bijlage 2 opgenomen. 
 
Van het contactformulier is door 23 participanten gebruik gemaakt. Er zijn 21 vragen 
gesteld en 2 ideeën ingebracht.  
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Enquête openbaar park 
Om een breed publiek te laten meedenken over het openbare park, is van 1 april tot en 
met 23 april 2021 een online enquête op de website geplaatst. Een samenvatting van 
de resultaten is na enkele dagen gepubliceerd op de website in de vorm van een 
infographic (zie bijlage 3). 
 
 
Er zijn 223 ingevulde enquêtes ontvangen. De enquête is door de deelnemers 
beoordeeld met een 7,9 (67% gaf een 8 of hoger).  
 
 
 

  
              fragment enquête openbaar park 

 
 
 
 
 

Enquête

- Natuurinclusiviteit
- nestmogelijkheden diverse 

diersoorten
- diervriendelijke verlichting
- natuur educatie

- Sfeer en gebruik park
- Inrichting park

- Vegetatie | sfeer
- speelplek
- situering zitplaats
- armaturen
- optioneel: brug (welstand)

Van 1 april tot en met 21 apr
Daarna uitkomsten samengevat 
op de website

Enquête

- Natuurinclusiviteit
- nestmogelijkheden diverse 

diersoorten
- diervriendelijke verlichting
- natuur educatie

- Sfeer en gebruik park
- Inrichting park

- Vegetatie | sfeer
- speelplek
- situering zitplaats
- armaturen
- optioneel: brug (welstand)

Van 1 april tot en met 21 apr
Daarna uitkomsten samengevat 
op de website
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3. Het inhoudelijke resultaat 
 
Dit rapport beperkt zich tot een samenvatting van de belangrijkste bevindingen uit het 
doorlopen proces. Uit de gesprekken, de enquête, ingebrachte ideeën en de gestelde 
vragen (tijdens de bijeenkomst en online), komen onderstaande (aandachts)punten en 
suggesties naar voren. 
 
In dit rapport is deze inbreng gegroepeerd rond de volgende onderdelen: 

- 3a. Algemeen 
- 3b. Openbaar park 
- 3c. Woningbouw 
- 3d. Aandachtspunten verdere ontwikkeling 

 
 

3a. Algemeen 
 
De meerderheid van de deelnemers vindt het een positieve ontwikkeling dat de (in 
verval geraakte) locatie wordt aangepakt en waardeert de aandacht voor ecologie in 
het plan. Het park wordt door veel deelnemers regelmatig bezocht en er zijn dan ook 
veel suggesties gedaan voor de inrichting van het openbare park.  
Ten aanzien van het woningbouwgedeelte heeft een deel van de deelnemers laten 
blijken mogelijk interesse te hebben om hier in de toekomst te wonen. Een kleiner deel 
van de deelnemers geeft aan bij voorkeur weer een recreatieve functie te zien 
terugkeren op de locatie, of zou het gebied liever geheel als park ontwikkeld zien.  
Voor direct omwonenden is de wijze waarop de ontsluiting van het woonverkeer wordt 
ingericht een belangrijk punt. Andere aandachtspunten zijn mogelijke bouwschade en 
de route van het bouwverkeer. 
 
De deelnemers aan de participatie komen voornamelijk uit het gebied zelf (wonen of 
werken in het gebied) en alle omliggende wijken.  
 
 

 
                                                                      deelnemers enquête  

 
 



Participatieverslag Buitenplaats Hofstede -31 mei 2021 

12 
 
 
 

3b. Woningbouw 
  
Zoals eerder aangegeven zijn er vooruitlopend op de presentatie op 1 april 2021 al 
diverse gesprekken met direct omwonenden geweest. Tijdens deze gesprekken zijn 
aandachtspunten op het destijds gepresenteerde schetsplan van de woningbouw 
ontvangen. De belangrijkste aandachtspunten hebben we op de informatiebijeenkomst 
van 1 april 2021 benoemd, te weten: 
  

• Verkeersbewegingen 
• Route bouwverkeer 
• Ontsluiting bewoners verkeer 
• Lintbebouwing 
• Brug 

  
Daar waar mogelijk zijn de opmerkingen/aandachtspunten in de verdere 
planontwikkeling meegenomen. De belangrijkste doorgevoerde planwijzigingen zijn 
tijdens de bijeenkomst op 1 april toegelicht. Het betreft de volgende punten: 
  

• Boerderij/restaurant en B&B vervalt 
In het oude schetsplan was er een restaurant in de oude boerderij opgenomen met ca. 
5 Bed & Breakfast kamers in de “schuur” op het terrein van de boerderij. In verband 
met de zorgen van omwonenden over de verkeer aantrekkende werking van het plan 
ten opzichte van de huidige situatie, is ervoor gekozen de horeca-functie in het 
schetsplan te laten vervallen. 
Op de plek rond de boerderij is in de huidige plannen een ensemble van 5 woningen 
gesitueerd.  
  

• Lintbebouwing van 3 naar 2 
Naar aanleiding van het door omwonenden meegegeven aandachtspunt ten aanzien 
van de afstand van de in het oude schetsplan opgenomen lintbebouwing aan de Van 
Vredenburchweg tot de bestaande woningen, is ervoor gekozen 1 woning te laten 
vervallen. Hierdoor ontstaat er meer ruimte tussen de bestaande en nieuwe woningen 
(2 stuks) en sluit de nieuwbouw in verschijningsvorm beter aan op de bestaande 
bebouwing. 
  
Hiernaast is tijdens de informatiebijeenkomst op 1 april 2021 aangegeven dat de 
afdeling Verkeer van de gemeente Rijswijk de beoogde routing van bouw en later 
bewonersverkeer naar de locatie onderzoekt. De resultaten van dit onderzoek zullen 
t.z.t. aan de omwonenden worden teruggekoppeld.  
  
Tijdens het verdere participatietraject zijn er diverse aandachtspunten voor de beoogde 
woningbouw ingebracht. Hieronder zijn de voornaamste aandachtspunten opgenomen: 
 

• Situering en hoogte landhuis 
Inzake de situering en hoogte van het landhuis is tijdens de beantwoording van de 
ontvangen vragen direct na de presentatie op 1 april aangegeven dat de positionering 
van het woningbouwprogramma een resultante is van Gemeentelijke en Provinciale 
(stedenbouwkundige) randvoorwaarden. Tijdens de verder planuitwerking wordt de 
daadwerkelijke hoogte van het landhuis concreet, maar tijdens deze fase moet 
uitgegaan worden van circa 3/ 3,5 meter per verdieping. Met 6 bouwlagen zal het 
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landhuis maximaal 21 meter hoog worden. 
 

• Verkeersbewegingen en ontsluiting 
De afgevaardigden van de afdeling Verkeer van de gemeente Rijswijk zijn onlangs op 
locatie geweest om de mogelijke ontsluiting voor bouw- en bewonersverkeer te 
bekijken. In dit kader wordt binnenkort vanuit de gemeente Rijswijk een besluit 
verwacht over dit onderwerp, waarna de omwonenden hierover worden geïnformeerd. 

  
• Mogelijke schade door bouw  

De bouwer is t.z.t. verantwoordelijk voor het voorkomen van schade. Indien er toch 
onverhoopt schade ontstaat bij omliggende panden ten gevolge van de 
bouwwerkzaamheden, dan is de bouwer voor deze schade verzekerd. Onderdeel van 
het sluiten van een dergelijke CAR-verzekering is een door de verzekeraar vereiste 
vooropname (bouwkundige nulmeting) van omliggende panden. Partijen dragen er 
zorg voor dat deze vooropname vooruitlopend aan de start van de werkzaamheden 
wordt uitgevoerd en dat de eigenaren van de betreffende panden een kopie van de 
vooropname ontvangen. 
 
 
 

3c. Openbaar Park 
 
Voor het openbare park zijn meningen en ideeën opgehaald via een online enquête. 
Van de deelnemers aan de enquête bezoekt 77% het gebied minimaal 1x per week. 
Hieronder de belangrijkste conclusies.  
 
Gebruik park  
Bijna iedereen die de locatie bezoekt komt daar (ook) om te wandelen (93%) en wil dit 
ook in de toekomst (blijven) doen. Ongeveer een derde van de bezoekers sport op dit 
moment op de locatie en dit aantal zou in de toekomstige situatie kunnen groeien naar 
36% van de bezoekers. De grootste groei in gewenst gebruik valt te behalen door het 
gebied aantrekkelijk te maken om te spelen; bijna een derde van de deelnemers geeft 
aan de locatie hiervoor te willen gaan gebruiken. Dat is het dubbele ten opzichte van 
het huidige gebruik.  
 
Inrichting park 
Ten aanzien van de beplanting wordt een bloemenweide zeer gewaardeerd. Wat betreft 
de boomsoorten zijn het landgoedbos en een boomgaard het meest populair.  
 
Daarnaast zijn een speelplek en een picknickplek bij de meerderheid gewenst (resp. 
70% en 68%). Voor de speelplek ziet men het liefst een natuurspeelplek met 
eventueel een klimboom. Aandachtspunt hierbij is het plaatsen van voldoende 
afvalbakken.  
 
Voor de verdere inrichting ziet 95% graag zitbankjes geplaatst in het gebied. Ook het 
type verlichting heeft een duidelijke voorkeur: 78% kiest voor rustieke 
straatverlichting. De meningen over het type brug zijn verdeeld, maar een brug van 
natuurlijke materialen heeft de meeste stemmen gekregen.  
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Natuurinclusiviteit en educatie 
Het ondersteunen van de in het gebied aanwezige fauna door middel van kunstnesten, 
insectenhotels en poelen, wordt breed omarmd. Hoewel er een lichte voorkeur is voor 
bepaalde diersoorten, worden alle geopperde ideeën door een ruime meerderheid van 
belang gevonden. Ook vleermuisvriendelijke verlichting vindt driekwart van de 
deelnemers een goed idee voor het gebied.  
 
Bovendien vinden respondenten natuureducatie van belang. Het plaatsen van 
informatieborden is gewenst (85%) en een lesprogramma wordt door 70% van de 
deelnemers gewaardeerd. Er zijn suggesties gedaan voor natuureducatie, waaronder 
aansluiting vinden met de landgoederen app. Ook hebben meerdere deelnemers het 
idee geopperd om met de bestaande Rijswijkse ‘groene’ organisaties hiervoor samen te 
werken.  
 
Veel van de voorkeuren die uit de enquête over het openbare park naar voren zijn 
gekomen lijken goed inpasbaar. De ontwikkelaar neemt de inbreng uit de enquête dan 
ook zoveel mogelijk mee in de uitwerking van het park.  
 
 

4. Vervolgstappen en nawoord 
 
Vervolgstappen 
Met het verschijnen van dit verslag, is het participatietraject voor het woningbouwplan 
en het park voor dit moment afgerond. Ten aanzien van de verkeersbewegingen en de 
ontsluiting volgt uiteraard nog verdere communicatie. Dit wordt verwacht tijdens de 
inspraakronde van het voorontwerp bestemmingsplan, na de zomer. Naast de al 
doorgevoerde aanpassingen op basis van de ontvangen inbreng, neemt de 
ontwikkelaar de verdere uitkomsten van de participatie waar mogelijk mee in de 
uitwerking van het plan. Bij een positief besluit over het uitgewerkte plan door de 
gemeente is de eerstvolgende stap het doorlopen van de noodzakelijke procedure voor 
een bestemmingsplanwijziging. Deze procedure zal naar verwachting in juni 
aanvangen. 
 
Nawoord 
De participatie is in goede sfeer verlopen. We zijn blij met het groot aantal deelnemers 
en de ideeën/suggesties die ingebracht zijn ten aanzien van zowel het woningbouwplan 
als het openbare park. Ook de aangedragen zorgpunten hebben ervoor gezorgd dat het 
plan verder geoptimaliseerd kon worden.  
 
De participatiewebsite blijft als informatiebron beschikbaar. Bij nieuwe ontwikkelingen, 
worden omwonenden en geïnteresseerden via de nieuwsbrief op de hoogte gesteld. 
Met (direct) omwonenden vindt ruim voor de start afstemming plaats over de bouw. 
Hierbij komen zaken zoals bijvoorbeeld de wijze van funderen, bouwverkeer, 
bouwrouting, afsluitingen, overlast, vooropnamen en de wijze van communicatie 
tijdens de bouw aan de orde. 
 
We danken alle betrokkenen hartelijk voor hun inbreng. 
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Bijlagen 

1. Gepresenteerde slides participatiebijeenkomst 1 april 2021 
2. Online ontvangen inbreng, via het contactformulier op de 

website 
3. Infographic resultaten online enquête openbaar park  


