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Cobraspen Groep vertegenwoordigt de eigenaar van een groot perceel aan de Zijlweg. Voor 

dit perceel zijn reeds in een eerder stadium plannen gemaakt voor ontwikkeling. De eigenaar is 

in het kader van het opstellen van de visie Zijlweg een gesprek aangegaan met de opstellers 

van deze visie en de plannen gepresenteerd.  

 

Het betreffende perceel is gesitueerd naast het kruispunt Zijlweg/Westelijke Randweg (naast de 

voormalige Mercedes garage). Het perceel grenst aan de huidige garage en heeft in het 

vigerende bestemmingsplan een landelijke bestemming. 

 
 

 
 

Ontwikkelvisie Zijlweg     betreffende perceel 
(in geel de beoogde ontwikkellocatie) 
 
 

 

 

 

De eigenaar heeft voor de locatie eerder plannen ontwikkeld voor de realisatie van een 

duurzame schoolbestemming, gecombineerd met betaalbare studentenhuisvesting met de 

aanleg van het gewenste park. 

 

Met het tot ontwikkeling kunnen brengen van deze locatie zijn een aantal gemeentelijke 

beleidsdoelen te realiseren: 
 

 



- Het hoogwaardig herontwikkelen van de groenstrook (recreatief). 

- Het creëren van een alternatieve langzaam verkeersroute langs de Brouwersvaart. 

- Het maken van hoogwaardige voorkanten aan de groenstrook  

- Het landschappelijk inpassen van de gebouwontwikkeling in het gebied 

- Het realiseren van betaalbare (studenten)huisvesting 

- Het realiseren van maatschappelijk vastgoed op de begane grond van het complex 

  

De eigenaar is bereid het maatschappelijk deel van het vastgoed (ongeveer 2.000 m2) casco 

aan te bieden aan de gemeente voor €0,- voor de komende 10 jaar ten behoeve van een door 

de gemeente nader te bepalen maatschappelijk programma.  
 

 

     
 

 

 

 
 

Impressie beoogde ontwikkeling 

 

 

Omdat we van mening zijn dat de met de herontwikkeling van deze locatie een groot aantal 

gemeentelijke doelstellingen zijn te realiseren en omdat we bereid zijn het gebruik van een deel 

van het vastgoed kosteloos aan te bieden voor een periode van 10 jaar aan de gemeente 

vragen we u dan ook om de Ontwikkelvisie Zijlweg op dit onderdeel aan te passen en om te 

komen tot een bredere visie.  

 


