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Agenda

1. Welkom

2. Voorstelronde

3. Participatieplan - proces

4. Spelregelkaart Theekoepel

5. Stand van zaken Triadome locatie

6. Stand van zaken deellocatie 3A
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2. Voorstelronde

• Er zijn een paar nieuwe teamleden waar een voorstelronde voor volgt

46/7/22



3. Participatie 2014-2022

2014: Ontwikkelvisie

• 20 aanmeldingen voor KBG.

• kbg heeft actief meegewerkt aan de Ontwikkelvisie (co creatie).

2015 – 2021: Spelregelkaarten

• Besloten is om deze aanpak te continueren bij de spelregelkaarten. Wel met een 

ingedikte klankbordgroep (8 leden) om slagvaardiger te kunnen opereren.

2014-2022:

- diverse bredere inloopbijeenkomsten georganiseerd (o.a. KPP Parade, online 

sessies over het VO landschap).
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3. Evaluatie Participatie
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• De KBG is onlangs gevraagd om terug te blikken op 

de afgelopen jaren en na te denken over toekomstige rol

Algemeen beeld: 

• De leden kijken met een positief gevoel terug op de afgelopen jaren, 

ze vinden dat ze een goede bijdrage hebben kunnen leveren aan de

Ontwikkelvisie en de spelregelkaarten en zien een rol voor de KBG in 

de uitvoeringsfase.



3. Participatie 2022 en verder

• Overgang naar uitvoeringsfase:

• Plannen van ontwikkelaars toetsen aan de vastgestelde spelregelkaarten, 

doorlopen vergunningprocedures, bouwen en aanleggen openbare ruimte

• Bij deze fase hoort een andere wijze van communiceren en participeren.
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Ruimte voor participatie

6/7/22 8

Thema Ruimte voor invloed? Wie kan meedenken Hoe?

Definitief Ontwerp openbare ruimte • De buurt is betrokken bij het voorlopig ontwerp. 

De input is verwerkt. Er is ruimte voor kleine

aanpassingen.

• Bewoners • Informeren door informatiebijeenkomst te

organiseren

Uitwerking diverse plekken (bijv. 

speelplekken) aan de Vliet naast de 

Sytwende brug, tussen 3B en 4B

• Ja, de nieuwe bewoners kunnen meedenken

over de invulling van de plekken.

• (toekomstige) Bewoners en kinderen • Bijv. prijsvraag

• Afhankelijk van planning aanleg openbare ruimte

Spelregelkaart Tribunaal • Ja, op dezelfde manier als bij de andere 

spelregelkaarten.

• Klankbordgroep (met nieuwe deelnemers) • De klankbordgroep heeft al een rol in KPP. Voor 

de spelregelkaart van het Tribunaal kan de 

samenstelling van de klankbordgroep wijzigen.

Bewonersinitiatieven in het gebied 

(rondom de kraan)

• Ja, (toekomstige) bewoners kunnen t.z.t. 

initiatieven indienen.

• (toekomstige) bewoners, klankbordgroep • Met behulp van klankbordgroep/ bewoners de 

spelregels voor het bewonersinitiatief vastleggen.

Uitvraag tender (waaronder ook het 

behoud van de kraan)

• Spelregelkaarten vormen de basis voor de 

uitvraag.

• De rol van de kbg is onderdeel van de 

tenderstrategie

Beoordeling inzendingen 

tenderlocaties

• De spelregelkaarten vormen de basis van de 

beoordeling. In de tenderstrategie wordt de rol

van de klankbordgroep beschreven.

Theekoepel • Ja, via de spelregelkaart die wordt opgesteld. • klankbordgroep • De klankbordgroep heeft al een rol in KPP. Voor

de spelregelkaart van de theekoepel kan de 

huidige klankbordgroep meedenken.



Klankbordgroep
Hoe nu verder?

• Waar in schema zien leden een rol voor de KBG en wat voor rol?

• Bent u tevreden over grote en samenstelling van de KBG. 

• Bent u tevreden over de manier van communiceren of hoe ziet u het anders? 

• Heeft u nog vragen over de participatie strategie? 

• Vergaderfrequentie en –tijdstip KBG
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Spelregelkaart theekoepel
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Oorspronkelijke plek, vorm en uitstraling
Bijzondere plek in het 

groen langs de Vliet

Gemeente faciliteert

Verschillende functies mogelijk 

zo lang het bijdraagt aan de plek



• Input MarliesStand van zaken 
Triadome

6 december 2021: presentatie plan KBG.

20 april 2022: vergunningaanvraag

27 september 2022: besluit raad 

verwacht

Oktober 2022: start zienswijze termijn

Bij geen zienswijze: eind januari 2023 

procedure gereed, start bouw.

Sloop kantoor: januari 2023

Structureel overleg met ontwikkelaar over 

o.a. planning en communicatie met de 

buurt

Vraag: input KBG voor deze 

gesprekken?
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Stand van zaken deellocatie 3A 

• Zomer 2022: ondertekening AOK door 

het College van B&W

• Na de zomer: start zienswijze termijn

bestemmingsplan en

omgevingsvergunning

• Bij geen zienswijzen: maart 2023 

procedure gereed

• Sloop kantoor en start bouw: maart 

2023
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Afsluiting
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Dank voor jullie aanwezigheid en bijdrage!


