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Indeling van de avond

 Introductie

 Doel van de avond

 Tijdlijn

 Stedenbouw, door Diederik van van Egmond, architecten

 Landschap, door Marnix van mxt landschappen

 Overige onderwerpen

 Planning

 Ruimte voor vragen

 Afsluiting



Doel van de avond

 Wat is er sinds de vorige informatiebijeenkomst gebeurd?

 Toelichten stedenbouwkundig plan

 Vragen stellen



Tijdlijn

Informatieavond Stedenbouwkundig Plan in De Gouden 
Leeuw 

Proefverkaveling wordt gesteund door de gemeente

Beeldkwaliteitsplan vastgesteld

december 2019

september 2021

februari 2022
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noord

Locatie

locatie:

luchtfoto

schaal:

-

locatie:

plangebied



Starrenburg IILintbebouwing Veurseweg Vliet

Stedenbouwkundige context



Starrenburg II



Stedenbouwkundig plan //2010



Stedenbouwkundig plan// 2016
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Stedenbouwkundig plan// 2017
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Stedenbouwkundig plan// 2018
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Stedenbouwkundig plan // informatieavond 2019
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Stedenbouwkundig plan // informatieavond 2022



Strandwal //Wijzigingen

Belangrijkste aanpassingen

• Open veld richting de  
boerderij met kavels aan de  
randen.

• Herindeling perceel met  
appartementengebouw A  
en rijwoningen.

• Verborgen parkeren: Onder  
appartementengebouw
B is een half verdiepte  
parkeergarage gemaakt



Zuidereiland// Wijzigingen

Belangrijkste aanpassingen

• De hoven zijn niet meer  
doodlopend en hierdoor  
bereikbaar voor afval-en  
hulpdiensten.

• Verborgen parkeren:  
Onder de hoven is een  
parkeergarage gemaakt
met ca. 235 plekken.

• Appartementengebouw C is  
verplaatst naar het zuiden en 
verlaagd naar max. 12m.
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Zuidereiland // Parkeergarage



Vlietoevers // Wijzigingen

Belangrijkste aanpassingen

• groenstrook nabij  
appartementengebouwen  
Zuidereiland.

• Het middelsteschiereiland  
heeft vier speciale  
waterwoningen.

• De vrijstaande woningen  
aan de Vliet zijn doorgezet  
tot dehoek.

• Verborgen parkeren: Onder  
Appartementengebouwen  E 
en F is een halfverdiepte  
parkeergarage geplaatst.
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Verkeer
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Wandelen
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Spelen



Spelen // Referenties



Beeldkwaliteit



Strandwal// Architectuur Referenties



Strandwal// Architectuur Referenties



Zuidereiland// Architectuur Referenties



Zuidereiland// Architectuur Referenties



Vlietoevers// Architectuur Referenties



Vlietoevers // ArchitectuurReferenties





































Overige onderwerpen

 Bodem

 Water

 Ontsluiting



Planning

 Augustus / september collegebesluit stedenbouwkundig plan

 Oktober / november ontwerp uitwerkingsplan ter inzage leggen

 Q1 2023 vaststellen uitwerkingsplan



Hoe nu verder?

 U heeft tot 17 juni 2022 de tijd om uw vragen en reactie op het stedenbouwkundig plan 
te sturen naar info@woneninstarrenburg.nl

 Wij gaan deze reacties verzamelen en beoordelen of dit kan worden meegenomen in 
het ontwerp.

 Vervolgens stellen wij een algemene reactie op waarin we toelichten hoe we met de 
reacties zijn omgegaan.

 Tot slot wordt het (aangepaste) stedenbouwkundig plan met bovenstaande algemene 
reactie aan het college voorgelegd.

mailto:info@woneninstarrenburg.nl


Informatie op de site

 Vanaf 8 juni 2022 is de volgende informatie beschikbaar op onze site.

→ www.woneninstarrenburg.nl

Stedenbouwkundige toelichting

Tekening stedenbouwkundig plan

Informatiepanelen 

http://www.woneninstarrenburg.nl/


Heeft u nog 

vragen?



Bedankt voor uw aandacht!


