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Met deze brief nodigen wij u van harte uit voor een informatiebijeenkomst op woensdag 3 juli 2019. Op deze 
dag bespreken we graag de verschillende ontwikkelingen binnen uw wijk Veldhuizen A Deze bijeenkomst 
wordt georganiseerd in samenwerking met de verschillende ontwikkelaars en de buurtbelangenvereniging 
Steinwijk. 

Drie pr.oJecten 
Binnen uw wijk werken wij samen met verschillende ontwikkelaars aan drie projecten waarover wij u graag 
spreken. Het gaat om de volgende projecten: 

• Gezondheidscentrum Bellestein (noordzijde winkelcentrum Bellestein) 
• Herontwikkeling gebouw Nationale Nederlanden (Loevestein 33) 
• Herontwikkeling voormalige basisschool 'De Rots' (Goudenstein 1) 

Als bijlage bij deze brief ontvangt u per project meer informatie. Daarin leest u onder andere wat het project 
inhoudt en de stand van zaken. 

Informatiebijeenkomst 
De informatiebijeenkomst zal plaatsvinden op woensdag 3 juli 2019 in een leegstaand gedeelte van het 
gebouw van Nationale I\lederlanden (Loevestein 33). U bent van harte welkom tussen 15:00 en 21 :00 uur 
om met ons en de betreffende ontwikkelaars in gesprek te gaan. U kunt zich melden via de hoofdingang van 
Nationale Nederlanden. 

Ook andere geïnteresseerden zijn welkom op deze informatieavond. 

Op de hoogte blijven 
Wij willen u graag actief informeren over de vervolgstappen in elk project. Dat gaan wij doen via een 
periodieke mail. Als u deze mail wenst te ontvangen, dan kunt u uw mailadres doorgeven aan Wesley 
Scheffer via wesley.scheffer@edenl. Vermeld daarbij dan ook voor welk project u op de hoogte gehouden 
wil worden. 
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management in bouwen 

LOEVESTEIN 33 
Gebouw Nationale Nederlanden 

Beschrijving Project 
De locatie Loevestein 33 heeft momenteel een kantoor
bestemming. Delen van het gebouw staan leeg en over 
enkele jaren zal het gebouw volledig leeg komen te staan 
De eigenaar/ontwikkelaar is op zoek naar een andere pas
sende fnvltlling en denkt zelf na over woningbDUWc 
De eigenaar/ontwikkelaar denkt ook na over een tijdelijke 
invulling van delen van het gebouw die nu al leeg staan 
Daarbij wordt gedacht aan de huisvesting van bijzondere 
doelgroepen (o.a. studenten, uitstroom beschermd wo
nen en/of arbeidsmigranten). 
Het college van burgemeester en wethouders van Ede wil 
leegstand zo veel mogelijk beperken. Daarom gaan we op 
zoek naar een passende nieuwe invulling van .de locatie. 

Proces 
Het college van burgemeester en wethouders wil een 
open en transparant proces voeren. Het project wordt on
derverdeeld in twee sporen: 

Spoor A: herontwikkeling van gehele locatie 
Spoor B: tijdelijke invulling van leegstaande delen 

Spoor A 
Stap 1: Onderzoeksfase (resultaat Nota van uitgangspun

ten). Deze fase is onderverdeeld in: 

I.	 Omgevingsdialoog met als essentie het ophalen van kansen 
en bedreigingen. De omwonenden en andere stakeholders 

kennen het gebied als geen ander en kunnen wezenlijke in
formatie aanreiken voor een goede ruimtelijke ontwikkeling 

van de locatie. 

Uitwerking van Nota van uitgangspunten. Mede naar aanlei

ding van de opgehaalde informatie uit de eerste omgevings

dialoog zal een Nota van uitgangspunten worden opgesteld. 
In dit document wordt in elk geval een beschouwing gege
ven van de bestaande stedenbouwkundige opzet van het 
grotere gebied, bestaande en gewenste functies en de resul

taten uit de omgevingsdialoog. Op basis van deze beschrij
vingen worden de kansen en bedreigingen inzichtelijk voor 

de herontwikkeling. Een massastudie maakt onderdeel uit 

van de Nota van uitgangspunten. Daarin worden de globale 

ontwikkelrichtingen met programmatische onderbouwing 
uitgewerkt. 

111.	 Vaststelling Nota van uitgangspunten. Als afronding van de 

onderzoeksfase zal de Nota van uitgangspunten ter besluit
vorming worden voorgelegd aan het college en gemeente

raad. In de voorbereiding op deze vaststelling zal inspraak 

worden verleend. 
Stap 2: Planologische procedure 

In deze fase wordt de Nota van uitgangspunten vertaald 
naar een stedenbouwkundig plan Dit stedenbouw

kundige plan zal vervolgens worden vertaald naar een 
voorontwerp bestemmingsplan. Er zal inspraak worden 

verleend op het voorontwerp bestemmingsplan in com
binatie met een omgevingsdialoog 

Als tweede stap in deze fase zal het ontwerpbestem
mingsplan worden opgesteld en in procedure gebracht, 
hetgeen uiteindelijk moet leiden tot vaststelling door de 
gemeenteraad 

Stap 3: Realisatiefase 

In deze fase worden de omgevingsvergunningen behan

deld en worden de bouwactiviteiten uitgevoerd. 

SpoorB
 
Voor de tijdelijkefnvt:tififfg-ka-rr vo/staa-n wordef; met een aanvra8g·
 
Omgevingsvergunning door de eigenaar/ontwikkelaar. Voordat
 
het college van burgemeester en wethouders een weloverwogen
 

besluit kan nemen, willen we graag op 3 juli met u hierover in ge


sprek. Daarbij horen we graag uw mening en eventuele zorgen.
 
We gaan ook graag met u in gesprek op welke wijze we oplossin

gen kunnen vinden op eventuele zorgen.
 

Wat mogen we van elkaar verwachten? 
Voor dit project staan we nog helemaal aan de voorkant. 
Vanuit de gemeente Ede is nog geen inhoudelijke rich
ting bepaald. De bijeenkomst op 3 juli is onderdeel van 
de omgevingsdialoog. Gesprekken die dan gevoerd wor
den, betrekken we bij de uitwerking en beoordeling van de 
verschillende plannen. Het doel van de dialoog is om u op 
tijd te informeren en te inventariseren waar rekening mee 
gehouden kan worden bij de verder planuitwerking, want 
samen komen we verder. Daarbij gaan wij er ook vanuit 
dat u begrip heeft dat helaas niet elke wens en/of inbreng 
in de verdere planuitwerking altijd een plaats kan krijgen. 

Als u nog vragen heeft, dan kunt u contact 
opnemen met Wesley Scheffer, juridisch ad
viseur op afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. U 
kunt hem bereiken op (0318) 68 08 81 of via 
~ Tijdens de informa
tiebijeenkomst kunt u een reactieformulier in
vullen. Uiteraard kunt u uw inbreng ook mai
len naar het hierboven gegeven mailadres. 



GOUDENSTEIN 1 
Voormalige basisschool De Rots 

Beschrijving Project 
Door verhuizing is het voormalige schoolgebouw 'De 

Rots' niet langer nodig voor een onderwijsfunctie en staat 

inmiddels geruime tijd leeg. De locatie is eigendom van de 

gemeente Ede. 

De gemeente zoekt naar een nieuwe passende invulling 

van deze locatie. Daarbij wordt op dit moment gedacht 

aan woningbouw. Momenteel is de gemeente de sloop 

van het gebouw aan het voorbereiden. Vooruitlopend op 

het proces wordt de bestaande bebouwing gesloopt rond 

de zomerperiode. 

Proces 
Voor deze locatie is nog geen volledig proces bepaald. 

Gezien de sloopwerkzaamheden op korte termijn, lijkt het 

ons zinvol om u te informeren. De informatiebijeenkomst 

is een goed moment om met u in gesprek te gaan over de 

toekomstige mogelijkheden van deze locatie. Na de zo

merperiode zal een projectleider het project concreet op

pakken en bij u terugkomen over het verdere proces. 

Wat mogen we van elkaar verwachten? 
Voor dit project staan we nog helemaal aan de voorkant. 

Vanuit de gemeente Ede is nog geen inhoudelijke rich

ting bepaald. De bijeenkomst op 3 juli is onderdeel van 

de omgevingsdialoog. Gesprekken die dan gevoerd wor

den, betrekken we bij de uitwerking en beoordeling van de 

verschillende plannen. Het doel van de dialoog is om u op 

tijd te informeren en te inventariseren waar rekening mee 

gehouden kan worden bij de verder planuitwerking, want 

samen komen we verder. Daarbij gaan wij er ook vanuit 

dat u begrip heeft dat helaas niet elke wens en/of inbreng 

in de verdere planuitwerking altijd een plaats kan krijgen. 

Contact 
Als u nog vragen heeft; dan kunt u contact op

nemen met Wim de Bruin, beleidsmedewerker 

verwerving en taxatie op afdeling Grondzaken. 

U kunt hem bereiken op (0318) 68 02 77 of via 

~ Tijdens de informatIe

bijeenkomst kunt u een reactieformulier invullen. 

Uiteraard kunt u uw inbreng ook mailen naar het 

hierboven gegeven mailadres. 
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'lUl S'N 
ONTWIKKElEN EN BOUWEN 

Beschrijving Project 
In 2008 hebben de gebruikers van het Gezondheids

centrum Bellestein aangegeven dat de locatie op de 

Bellestein te klein werd en niet meer voldeed aan de hui

dige eisen. Op dat moment is samen met de gemeente 

gekeken naar oplossingen. In het gehele proces zijn ver

schillende locaties onderzocht en besproken met zowel 

omwonenden als de initiatiefnemers. Uiteindelijk is geko

zen voor de locatie op de hoek Slotlaan/Kastelenlaan ten 

noorden van het winkelcentrum Bellestein. 

Het plan omvat een nieuw gezondheidscentrum langs 

de Slotlaan. Een deel van de bestaande gebouwen 

ten noorden van het winkelcentrum wordt gesloopt. 

Daarmee ontstaat er een doorgang vanuit het nieuwe 

Gezondheidscentrum naar het winkelcentrum Bellestein. 

De delen van het gebouw met bovenwoningen blijven 

iXltact. Het gebouw waar nu 90k de apotheek irJ. i~..9.~_-_ 

vestigd, houdt de huidige detailhandelsfunctie. Het an

dere gebouw krijgt onder de appartementen een detail

handelsfunctie en daarnaast nog een gemengde functie 

(maatschappelijk, culturele functies, lichte horeca). In het 

nieuwe gebouw komen de apotheek, fysiotherapeuten, 

VGGM, consultatiebureau en Icare op de begane grond. 

De huisartsen, podotherapeut en manueel therapeut ko

men op de eerste verdieping krijgen. 

Proces 
Op basis van een stedenbouwkundig plan heeft een om

gevingsdialoog plaatsgevonden op 28 februari 2019. 
Daarbij is de directe omgeving van het winkelcentrum 

Bellestein betrokken. Op dit moment worden de laatste 

puntjes verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan. Naar 

verwachting wordt het ontwerpbestemmingsplan voor 

de zomervakantie behandeld door het college van burge

meester en wethouders. De vervolgstap is dan de publi

catie en inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan 

voor eventuele zienswijzen. Het ontwerpbestemmings

plan zal ter inzage worden gelegd van 15 augustus t/m 25 

september 2019. 

Na de inzage worden eventueel ingediende zienswijzen 

beoordeeld en zal het plan ter vaststelling worden aange

boden aan de gemeenteraad. 

Wat mogen we van elkaar verwachten? 
Voor dit project zijn we al in een vergevorderd stadium. Er 

is al veel bepaald en onderzocht. Tijdens de bijeenkomst 

op 3 juli wordt u geïnformeerd over het ontwerpbestem

mingsplan en kunt u hierover vragen stellen. Een reactie is 

alleen nog mogelijk in de vorm van een formele zienswijze 

op het ontwerpbestemmingsplan gedurende de inzage

periode van 15 augustus t/m 25 september 2019. 

Contact 
Als u nog vragen heeft over dit project, dan 

kunt u contact. opnemen met Mariëtte Pol. 

projectleider op de afdeling Ruimtelijke 

Projecten, U kunt haar bereiken op (0318) 26 

72990fvia~ 
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