
Welkom bij de informatiebijeenkomst 
Fase 5A Zuid Bangert en Oosterpolder

Nog even geduld, we gaan zo beginnen.



Even voorstellen

Claudia Frankenreiter
AM

Claudia Moerland
De Wijde Blik

John Verkoeijen
Linden Groep

Daniël Didden
Mulleners + Mulleners

Merel Peters
De Wijde Blik



Zoom

• Gebruik de chatfunctie in de menubalk óf raise hand
• We behandelen zoveel mogelijk vragen aan het einde
• Alle vragen en antwoorden komen op de website 

www.participatiefase5azuid.nl

• We maken geen video-opname van deze sessie

http://www.participatiefase5azuid.nl/


Agenda

• Kennismaken
• Aanleiding
• Uitgangspunten/randvoorwaarden gemeente Hoorn
• Toelichting schetsontwerp
• Mentimeter
• Vervolgproces en -planning
• Vragen beantwoorden

Heeft u een vraag? Stel deze dan via de chat aan de host.
Aan het eind van de presentatie beantwoorden we de vragen.
Overige vragen beantwoorden we in het verslag.



Aanleiding



Introductie

- EWF is de eigenaar van de gronden 5A Zuid en 5B Zuid 
- EWF is een samenwerking van ontwikkelaars Linden Groep en AM
- Vanavond gaan we het over 5A Zuid hebben
- De ontwikkeling van 5B Zuid is nog niet opgestart

5A Zuid

5B Zuid

Eigendom EWF (5A Zuid) in geel



Introductie AM



Introductie Linden Groep



Uitgangspunten / Randvoorwaarden
gemeente Hoorn 



Uitgangspunten ontwikkeling:

- Programma 30% sociaal, 30% middelduur, 40% duur
- Structuurvisie 2012
- Bestemmingsplan Bangert en Oosterpolder 2006
- Structuurplan Bangert en Oosterpolder 2006
- Beeldkwaliteitsplan linten 2002
- Beeldkwaliteitsplan Bangert en Oosterpolder fase 5
- Beeldkwaliteitsplan Bangert en Oosterpolder fase 5 A Zuid
- Welstandsnota 2020
- Groenvisie
- Kwaliteitshandboek Bangert en Oosterpolder fase 5
- Lior 2021
- Woonbeleid 2020-2025
- Masterplan Hoofdinfrastructuur 2007
- Fietsnota 2011
- Speelbeleidsplan 2008
- Stedenbouwkundig Programma van Eisen september 2021



Toelichting plan



- De Strip
- Lint
- Kieftsloot
- Barmhartige Samaritaan
- Groenstructuur
- Wandel- en fietsroutes
- Vaarroutes 

Hoofdstructuur Bangert en Oosterpolder 



Randvoorwaarden kaart SPVE 
(mede bepaald door eerdere fases) 

- Verdeling 30/30/40
- Mogelijkheid voor 94 woningen
- Mogelijkheid voor 10-20% 

appartementen
- Doorvaarbaar water (6 m. 

breed) om gebied 
- Locaties ontsluiting
- Groene zone door nieuwe wijk 

naar Barmhartige Samaritaan
- Loop- en fietsverbinding
- Voorzijdes woningen aan Strip 

en aan Kieftsloot
- Achterzijdes / tuinen aan de 

sloot



Stand van zaken stedenbouwkundig plan 



Concept – groene verbinding met zicht op water 



Concept – verschillende woongebieden



Concept – Achtertuinen naar bestaande bebouwing toe 



Concept – open blokstructuur elders 



Concept – Fietsroutes



Concept – looproutes



Concept – ontsluiting auto



Concept – Parkeren



Concept – Water



Concept – Open ruimtes / Groen



Concept – Wandelen



Impressie (1)



Impressie (2)



Impressie (3)



Impressie (4)



Programma 

Programma:
94 eengezinswoningen

Zowel huur als koop

30% sociaal, 28 rug-aan-rug woningen
(A op tekening)

30% middelduur, 28 rijwoningen 
(B op tekening)

40% duur, 38 rij-, twee-onder-een kap en 
vrijstaande woningen 
(C, F en V op tekening)

Parkeren conform parkeernorm, 
op eigen terrein of in parkeerhoven

Speelvoorziening(en) in openbare ruimte



Mentimeter





Vervolgproces en -planning



Indicatieve planning en proces:

- Omwonendenavond mbt stedenbouwkundig plan 25 januari 2022
- Ophalen opmerkingen en waar mogelijk verwerken medio februari 2022
- Terugkoppeling omwonenden eind februari 2022
- Afronden benodigde onderzoeken t.b.v. bestemmingsplan februari 2022
- Bestemmingsplanprocedure mei-november 2022

Bouwplanontwikkeling
- Ruimtelijke procedure 4e kwartaal 2022/1e kwartaal 2023
- Omwonendenavond mbt uitgewerkt plan
- Start verkoop 4e kwartaal 2022/1e kwartaal 2023
- Start bouw 2e kwartaal 2023



Vervolgproces

• Kennis van omwonenden en ondernemers 

benutten voor planinvulling.

• Transparant proces, te volgen via aparte website 

www.participatiefase5azuid.nl

http://www.participatiefase5azuid.nl/


Vraag & Antwoord



Informatie

Ga naar www.participatiefase5azuid.nl voor:

• informatie over het project

• presentatie en verslag van de bijeenkomst

• antwoord op de meest gestelde vragen 

• aanmelden nieuwsbrief (updates & uitnodigingen)

Aanvullende vragen? Mail naar info@participatiefase5azuid.nl

http://www.participatiefase5azuid.nl/

