‘Omgevingsdialoog Goudenstein 1 Ede’
De eerste verkenning met de omgeving

Datum : 17 december 2019
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1.

Inleiding

Door verhuizing is het voormalig schoolgebouw ‘De Rots’ niet langer nodig voor een
onderwijsfunctie. De locatie is eigendom van de gemeente Ede. De gemeente zoekt naar een
nieuwe passende invulling van deze locatie.
Als eerste stap in het proces is gesproken met de omgeving en stakeholders in het gebied. Op
woensdag 3 juli 2019 heeft een informatiebijeenkomst voor omwonenden en stakeholders van
Goudestein 1 plaatsgevonden. De omgeving is hiervoor schriftelijk uitgenodigd waarbij alvast
basisinformatie is meegeven via een projectblad (bijlage A).
Deze informatiebijeenkomst had als doel, naast het verstrekken van informatie, om uit de omgeving
op te halen wat ze belangrijk vinden in de wijk. Op deze manier is geïnventariseerd waarmee
rekening kan worden gehouden bij de verdere planuitwerking.
Tijdens de informatiebijeenkomst op 3 juli zijn grote luchtfoto’s opgehangen. Op deze luchtfoto’s
konden mensen geeltjes plakken met hun ideeën voor deze locatie.

Daarnaast zijn mensen in de gelegenheid gesteld om schriftelijk een reactie te geven. De gemeente
heeft 16 reacties mogen ontvangen. De reacties zijn uitgeschreven en toegevoegd als bijlagen bij
dit document.
In dit document leest u hun inbreng. In paragraaf 2 is de essentie van de ingebrachte reacties
samengevat. In Bijlage B leest u een overzicht van alle individuele reacties. Dit document is
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uitsluitend bedoeld om de opgehaalde informatie uit de omgeving te structureren en te delen met de
betrokken partijen. Er wordt in dit document geen concrete antwoorden gegeven op de inbreng. Dit
document zal worden gebruikt bij de verdere beoordeling van de ontwikkelmogelijkheden van de
locatie.
2.

Essentie en samenvatting van de ingebracht reacties

Hieronder wordt de rode draad van de ontvangen reacties uiteengezet voor de herontwikkeling van
de locatie.
Door de omgeving is aangegeven dat er veel hoogbouw aanwezig is in het gebied. Om deze reden
is veelvuldig aangegeven dat men graag een ontwikkeling ziet met laagbouw (2 tot 3 bouwlagen) en
behoud c.q. versterking van groenstructuren. Vanuit de omgeving is aangegeven dat woningbouw
een logische invulling is. Daarbij wordt aandacht gevraagd voor het juiste segment in deze wijk
(jongeren en ouderen is vaker aangegeven). Er is veelvuldig aangegeven om goed te kijken naar de
parkeerdruk en de verkeersafwikkeling. De parkeerplaats bij de Sterflats staat tegenwoordig ook
vaak vol. Door diverse omwonenden is aangegeven dat behoefte bestaat aan een buurthuis.
De gemeente wordt gevraagd om goed te communiceren over de verschillende activiteiten en
processen (sloop, afsluiting, omleidingen en bouw). Daarnaast wordt gevraagd, ingeval van
bouwactiviteiten met aanzienlijke grondtrillingen, de omwonenden te ondersteunen bij preventieve
nulmetingen.
Tot slot is gevraagd om tijdens de planologische voorbereiding het perceel in te zaaien met gras,
zodat het er netjes bij ligt. Het perceeltje kan dan zolang worden gebruikt door spelende kinderen.
Er is ook gevraagd om bij de herontwikkeling te kijken naar de mogelijkheden voor een kleinschalige
ontmoetingsplek voor jong en oud c.q. speelgelegenheid.
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Bijlage A
Projectblad bij uitnodigingsbrief
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Bijlage B
Ingekomen reacties

Inspreker 1:
 De ‘Steinwijk’ is een kleine wijk met veel (grote) anonieme objecten. De RVS
gebouwen, de Sterflats, maar ook de Rots. Daarom graag laagbouw, woningen op
het terrein van Rots, om dit aan te laten sluiten op de rest van de wijk. Je voelt je
vaak klein tussen al die hoge gebouwen.
 De bomen aan de Goudenstein + op terrein van de Rots graag behouden!
 De wijk Veldhuizen is nog wel eens op een negatieve manier in het nieuws geweest
(probleemwijk). Wij zijn bang voor nog meer goedkope woningen die het imago
van de wijk alleen maar versterken.
 We hebben een parkeerprobleem in de wijk, o.a. vanwege al die flats. Graag hier
rekening mee houden in de herontwikkeling!
 Gemeente Ede heeft duurzaamheidsambities. Het zou mooi zijn als dit project een
voorbeeld wordt van duurzaamheid. (energieneutraal, gebruik vaan het warmtenet
wat voor de deur ligt!)
 Goudenstein 1 is een zichtlocatie, ligt op de hoek. Graag aandacht voor de
uitstraling van de wijk, die kan best een impuls gebruiken. Denk hierbij aan
architectuur, groen, voorkomen van anonieme blokkendozen.
Inspreker 2:
 Goed kijken naar eventuele nieuwe bewoners(groepen).
Inspreker 3:
 Bouw: NN mag wel hoogbouw tot 6/7. Let op: parkeerruimte. De Bellestein te klein
voor zoveel nieuwe bewoners. Bellestein beter inrichten, meer aanbod.
 De Rots: woningen, ook weer meer mensen in de wijk.
 Buurtcentrum: of in NN gebouw of de plek van den Rots.
Inspreker 4:
 Behoud het mooie rustige karakter van de Steinwijk.
 Groen, rust dat is mooi voor die plek of een paar huisjes, laagbouw.
Inspreker 5:
 Graag nieuwbouw.
 Appartementen of bungalows voor oudere mensen.
Inspreker 6:
 Er wonen in deze wijk veel ouderen, alleenstaande ouderen. De Pleinen is er maar
bestaat er een mogelijkheid om ook wooneenheden voor ouderen (geschakeld)
mogelijk te maken. Waar ze zelfstandig kunnen wonen, maar waar ze elkaar ook
kunnen helpen ondersteunen / de sterke kant van mens naar boven te halen, iets
betekenen voor anderen. Maar waar ze zich ook in hun eigen “stolpje” kunnen
terugtrekken.
Inspreker 7:
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 Zelf woon ik al jaren aan de Arkelstein en woon hier heel vrij. Ik begrijp dat er
gebouwd moet worden.
 Wel zou ik graag een open en ruimtelijk project zien zonder hoogbouw. Wellicht
een mix van vrijstaand en 2 onder 1 kap.
 Tevens gebruiken we in de straat geregeld het schoolplein, de kinderen in de buurt
maken er graag gebruik van. Iets van een pleintje met wat speelmogelijkheden
zouden dan ook niet moeten ontbreken.
 Verder moet er ook geen extra parkeeroverlast komen, het wordt nu namelijk al
steeds drukker.
Inspreker 8:
 Woningen, geen appartementengebouw
 Woningen met aterlierruimte / werkruimte voor aan huis.
Inspreker 9:
 Let op privacy van onze achtertuin: geen hoogbouw-balkons met uitzicht van onze
tuin.
 Groenstrook behouden (Arkelstein)
 Pleintje, ontmoetingsplek, contactenbuurt.
Inspreker 10:
 Woningen op deze locatie: prima.
 Graag bij de uitwerking van de plannen en in de bouwfase rekening houden met
zowel parkeerplaatsen als verkeersstromen, zodat de hinder voor de reeds
aanwezige bewoners in de wijk zoveel mogelijk beperkt blijft.
 Communicatie over activiteiten (sloop, afsluitingen, omleidingen en bouw, ook
bouwdepot) naar de bewoners in de directe omgeving (100m rondom, minimaal)
tijdig laten plaatsvinden.
 Bij sloop of bouwactiviteiten met aanzienlijke grondtrillingen, omwonenden
ondersteunen bij preventieve nulmeting (scheurvorming in muren en/of
straatwerk).
Inspreker 11:
 Ik zie graag laagbouw op deze locatie. Dit is een oudere wijk. Bewoners willen
graag kleiner wonen.
 Andere appartementen 3 hoog max.
 Ontmoetingsplaats voor ouderen.
Inspreker 12:
Wij pleiten voor woningbouw:
 Aan de kant van de ‘Sterflat’ sociale woningbouw in 3 bouwlagen. Zoals op de hoek
‘Valkestein’ al aanwezig is.
 Twee derde van het terrein met 2 onder 1 kap woningen, zoals de 4 nieuwe
woningen aan de ‘Zuilestein’.
 Rondom voldoende groenstroken handhaven van minimaal 5m.
 Een plan zoals gerealiseerd op het voormalige garageterrein van de
‘Proosdijweg‘ spreekt ons erg aan.
Inspreker 13:
 Groen indien mogelijk behouden.
 net zo’n rijtje huizen als ervoor staat.
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Inspreker 14:
 Woningen niet te hoog tot 2e etage.
 Groen behouden en onderhouden!!
 Speelzaal - KDV
 Woonproject
Inspreker 15:
 Aanpassen huizen (flats 4 tot 5 laag)
 Parkeerruimte omgeving aanpassen.
 Winkels aanpassen
 Meer parkeerruimte
 Bouwoverlast beperken
 Scholen weg, dan laagbouw of een buurtcentrum erbij, in de NN of op de
Bellenstein.
Inspreker 16:
 Niet hoger dan 3 woonlagen.
 Een project met aan de ene kant koopappartementen voor senioren en aan de
andere kant appartementen voor jongeren.
 Parkeergarage zou perfect zijn tussen het gebouw en de bestaande woningen aan
de ‘Arkelstein’ een stukje groen en geen parkeerplaatsen.
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