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Wat willen we bouwen? 

 3-kamerappartementen 

 Ruime 2-kamerappartementen 

 Gelijkvloers 

 Rolstoeldoor- en toegankelijk; 

levensloopbestendig 

 Goed geïsoleerd; lage energiekosten 



De gebouwen 

Plaats 

2-kamerappartement 

Toelichting  

• Twee gebouwen: Eén gebouw aan de Prins Hendrikstraat,  één aan de 

Jolinkstraat.  

• Beide gebouwen krijgen drie bouwlagen (begane grond, 1e en 2e 

verdieping) en een lift.   

• Tuin aan de achterzijde. Dit kan een collectieve tuin worden of  het 

worden privé-tuinen.  

• Parkeergelegenheid op de huidige parkeerplaatsen langs de straat en 

een nieuw parkeerterrein aan de achterzijde.  

Tuinzijde 

Straatzijde 
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De uitstraling 

Toelichting  

• Tijdens de informatiebijeenkomst van 7 maart gingen de meeste 

stemmen op voor deze uitstraling. 

• WVH gaat deze variant verder onderzoeken. 

• Naast WVH hebben ook de gemeente en Welstand iets te zeggen 

over het ontwerp van het gebouw.  



Voorbeeldplattegrond 
3-kamerappartement variant A 

Deze plattegrond is niet op schaal. U kunt een plattegrond op schaal, inclusief meubels, downloaden van onze website. 

S
tr

a
a
tz

ijd
e
 

T
u
in

z
ijd

e
 



Deze plattegrond is niet op schaal. U kunt een plattegrond op schaal, inclusief meubels, downloaden van onze website. 

Voorbeeldplattegrond 
3-kamerappartement variant B 
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Deze plattegrond is niet op schaal. U kunt een plattegrond op schaal, inclusief meubels, downloaden van onze website. 

Voorbeeldplattegrond 
2-kamerappartement  

* 

Tuinzijde 



Deze plattegrond is niet op schaal. U kunt een plattegrond op schaal, inclusief meubels, downloaden van onze website. 

Voorbeeldplattegrond 
2-kamerappartement 

Straatzijde 
* 



De ideeën 

De deelnemers van de werksessie keken in zes groepen naar de 

voorbeeldplattegronden. Zij gaven diverse suggesties voor 

alternatieve indelingen. Op de volgende pagina´s een aantal van 

deze suggesties. 



 
 
Suggesties 
2-kamerappartement  

Toelichting  

• Door de extra kleine kamer 

te laten vervallen, kan de 

woonkamer groter.  

• De woonkamer is op het 

zuiden gelegen. Graag 

aandacht dat het niet te 

warm wordt. 



 
 
Suggesties 
2-kamerappartement  

Toelichting  

• In deze versie heeft de woonkamer 

meer uitzicht op de Prins 

Hendrikstraat. 

• De slaapkamer is vanuit de 

woonkamer bereikbaar.  

• De badkamer wordt direct 

bereikbaar vanuit de slaapkamer 

• Let bij de indeling goed op de 

draairichting van de deuren (In het 

schuifmodel, waren de verschillende 

draairichtingen niet beschikbaar) 



Suggesties 
3-kamerappartement variant A 

Toelichting  

• De hoofdslaapkamer is  kleiner 

gemaakt zodat de woonkamer 

groter kan. 



Toelichting  

• De badkamer is verplaatst naar 

de zijde van de 

hoofdslaapkamer. 

• De badkamer is toegankelijk 

vanuit de slaapkamer. 

• Geen apart toilet, maar het toilet 

in de badkamer.  

Suggesties 
3-kamerappartement variant A 



Suggesties 
3-kamerappartement variant B 

Toelichting  

• De badkamer is iets groter 

gemaakt.  

• De toegang naar de 

hoofdslaapkamer komt dan in 

de woonkamer. 



Algemene suggesties 

De volgende suggesties zijn op alle plattegronden van toepassing: 

• Maak zoveel mogelijk gebruik van schuifdeuren in plaats van 

draaideuren. 

• Let op de positie en draairichtingen van deuren 

• Biedt in de badkamer mogelijkheden voor een tweede toilet 

• Maak de hal zo klein mogelijk, ten gunste van een grotere 

woonkamer 



Ontmoeten 

Behalve over de plattegronden hebben we ook gesproken over het 

thema ‘ontmoeten’. Tijdens de eerste informatieavond kwam de 

wens van een ontmoetingsruimte naar voren. Tijdens de 

werksessie waren hierover verschillende meningen. 

- Sommige aanwezigen zagen het wel zitten om een aparte 

ontmoetingsruimte te hebben.  

- Veelal was er behoefte aan een bankje in de hal, bijvoorbeeld 

om te wachten op de deeltaxi of om even samen te zitten. 

- Een andere suggestie was dat bewoners die elkaar willen 

ontmoeten, gebruik kunnen maken van een ruimte buiten de 

nieuwbouw. 

WVH neemt deze gevarieerde input mee in de verdere uitwerking. 



Vervolgstappen 

 Met u samen het ontwerp verder ontwikkelen 

 Bestemmingsplan wijzigen 

 Bouwer zoeken 

 Technisch uitwerken 

 Vergunning aanvragen 

 Voorbereiden om te kunnen bouwen 


