
GEZONDHEIDSCENTRUM
Bellestein 

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 

intact. Het gebouw waar nu ook de apotheek in is ge-

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.

Contact
Als u nog vragen heeft over dit project, dan 

kunt u contact opnemen met Mariëtte Pol, 

projectleider op de afdeling Ruimteli jke 

Projecten. U kunt haar bereiken op (0318) 26 

72 99 of via mariette.pol@ede.nl.

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. 
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