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Geachte leden. 

De voorbereidingen voor de uitvoering van het project 'Remise' liggen op koers. 
Recentelijk werd door het college de anterieure overeenkomst met Hoome bv, 
ontwikkelaar van het Remise terrein vastgesteld. In de komende maand wordt het 
bestemmingsplan voor het gebied aan de Commissie aangeboden. 
Ook het stedenbouwkundig plan zal op korte termijn vastgesteld worden. 

De Ontwikkelaar is van plan dit najaar een omgevingsvergunning voor het project 
aan te vragen en wil de eerste bouwfase nog voor het eind van het jaar starten. 

In april sprak de commissie Ontwikkeling over het project, en met name over de 
procedure waarmee bestemmingsplan en ruimtelijk ontwerp tot stand kwamen. Bij 
deze gelegenheid concludeerde de Commissie dat binnen het participatietraject met 
de vanuit de buurt actieve 'werkgroep Connexxionterrein' nog enkele onderwerpen 
besproken moesten worden. De voornaamste hiervan was de ontsluiting van het 
gebied. 

Ontsluiting 
Hierop is, nog binnen de zienswijze termijn van de bestemmingsplanprocedure, 
door de gemeente een bijeenkomst georganiseerd waarbij werkgroep, ontwikkelaar 
en gemeente aanwezig waren. Bij deze bijeenkomst is onder andere de ontsluiting 
van het gebied besproken. 

Voor wat betreft dit onderwerp zijn de opvattingen van ontwikkelaar en werkgroep 
ter tafel gekomen. Drie ontsluitingsvarianten werden besproken waarbij de 
werkgroep en de ontwikkelaar een verschillende voorkeur hadden. Het voornaamste 
argument waarom de ontwikkelaar niet koos voor de variant van de werkgroep, is 
dat deze variant de sociale veiligheid rondom de sociale huurwoningen niet ten 
goede komt. De werkgroep was van mening dat de variant van de ontwikkelaar de 
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Geweerstraat en Boogstraat te zwaar belast. Afgesproken werd dat ontwikkelaar en 
. werkgroep een beargumenteerd standpunt naar de gemeente zouden sturen. 

De werkgroep heeft ondanks herhaald verzoek geen schriftelijke onderbouwing van 
haar standpunt mbt de ontsluiting aangeleverd bij de bestemmingsplanjurist. Ik heb 
zelf ook contact opgenomen met de bewonersgroep. Zij zijn teleurgesteld in de 
opstelling van de projectontwikkelaar. Wij willen nu het participatietraject gaan 
starten met dezelfde actieve bewoners en gaan praten over de inrichting van het 
voormalige Remise-terrein. 

Varianten 
Het college vond bij geen van de besproken varianten verkeerskundig of ruimtelijk 
aanleiding tot uitsluiting binnen het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan maakt 
dan ook alle 3 de varianten mogelijk. Er zijn geen zienswijzen binnengekomen bij 
de bestemmingsplanprocedure. 

Met vriendelijke groet. 
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