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Agenda 
 Voorzitter: Trudy Maas 

 1. Opening  (wethouder  Hans Mieras) 

 2. Gemeentelijke hoofduitgangspunten herontwikkeling en sloop/nieuwbouw 

     suggesties woningbouw  (Sigrid Hafkenscheid) 

 3. Collectief Privaat Opdrachtgeverschap (CPO), initiatief voor gezinnen met  

     een mindervalide gezinslid (Thea Geerts) 

 4. Initiatief: Behoud de oude Theresiaschool met functies op gebied van kunst, 

     zorg en educatie door huidige gebruikers ‘DOTS-groep’ (Frank van Haaren) 

 5. Reacties op presentaties en suggesties voor de herontwikkeling 

 6. Afspraken, vervolgproces en afronding 
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Doel en proces bijeenkomst 
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Doel: 

• Toelichting herontwikkeling Theresiaschool met enkele 

ontwikkelingssuggesties 

• Inventarisatie reacties omwonenden en belanghebbenden 

 

Proces deze bijeenkomst: 

• Presentielijst en verslaglegging 

• Vragen via loopmicrofoon 

• Verhelderende vragen mogelijk tijdens presentaties 

 

 

 



Projectgrenzen herontwikkeling  
oude Theresiaschool  
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• Totaal circa 2.885 m2  

• Pand gebouwd in 1925, vloeroppervlak circa 980 m2 

 

 



Omgeving oude Theresiaschool 
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Omgeving oude Theresiaschool 
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Hoofdaspecten herontwikkeling 
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• Gemeente wenst het pand te verkopen, geen beheerrol in 

de toekomst;  

 

• Financiële doelstelling t.b.v. groot onderhoud overig 

gemeentelijk vastgoed; 

  

• Realisatie woningbouw (sloop/nieuwbouw); 

 

• Parkeren zoveel mogelijk op eigen terrein; 

 

• Participatie met de buurt. 

 

 

 

 



Ontwikkelingssuggestie 1 
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• 7 grondgebonden woningen 

• Particuliere kavels 

• Kavels circa 310 m2 

• Parkeren op eigen terrein 

• Deels mandelig gebied 

 



Ontwikkelingssuggestie 2 
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• 22 appartementen 

• 3 lagen met penthouse 

• parkeren eigen terrein 

• deels parkeergarage, 

deels maaiveldparkeren 

• projectmatige ontwikkeling 



Thea Geerts 
en   

Paul de Roos 



• Plan 

• Samenwerking met de gemeente 



• CPO 

• Uitgangspunt opzet CPO 

 

• Begane grond 

• Slaapkamer / Badkamer / wk / keuken / 
berging 

 

• Opties 2e verdieping 

• Slaapkamers naar keuze 

 



• Uitgangspunten woningen 

• Locatie 

• Indeling 

• Opties 

Langer thuis in eigen huis !!!! 



 

Plan 
De 
Oude 
Theresia 
School 

De 
Oude 
Theresia 
School 
Een 
plan, 
een 
voorstel 
voor 
de 
toekomst 
1 
1 





 





















Vervolgproces 
herontwikkeling oude Theresiaschool 
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• Informatieavond 

- ontwikkelingssuggesties en reacties uit de buurt   12 september 2017 

• Opstellen plan van aanpak 

- procesdocument en beschrijving inhoudelijke doelstellingen 

- informatiebijeenkomst met de buurt     november 2017 

• Opstellen ruimtelijke randvoorwaarden  

- opstellen verkavelingsmodellen met klankbordgroep   december 2017 

- inloopbijeenkomst buurt verkavelingsmodellen   januari 2018 

- raadsbesluit ruimtelijke randvoorwaarden    april/mei 2018 

• Bestemmingsplanprocedure 

- ontwerp bestemmingsplan ter inzage vanaf    na zomer 2018 

- inloopbijeenkomst bestemmingsplan      na zomer 2018 

• Tender of kavelverkoop (CPO) 

 



Vragen en opmerkingen 
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Wij horen graag al uw vragen, opmerkingen, verzoeken, 

bedenkingen etc. betreffende: 

1. De gepresenteerde suggesties; 

2. Uw eigen suggesties betreffende  

ontwikkelingsmogelijkheden en initiatieven die niet 

gepresenteerd zijn. 

 

Nagekomen reacties uiterlijk 1 oktober a.s. via 

s.hafkenscheid@debilt.nl 

030 – 2289527 

U kunt ook een gesprek aanvragen. 

mailto:s.hafkenscheid@debilt.nl


Afronding 
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Dank voor uw inbreng. 
 
 

Tot de volgende bijeenkomst! 
 


