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Samenvatting

Tafel 1

Tafel 2

• Parkeerdruk

• Echte mix woon/werk niet mogelijk; alleen wonen

• Angst bij eigenaren van bedrijven dat ze

• Toevoegen groen, maar ook beter onderhoud

door eigenaren bedrijven of klein gedeelte aan de

• Geen toevoeging andere voorzieningen

rand vrijmaken voor alleen wonen

• Extra wonen is positief (sociale controle), maar het
blijft een bedrijventerrein; toekomstige bewoners
moeten daar rekening mee houden, huidige
bedrijvigheid behouden,

• Grote verschillen in bereidheid om te verhuizen
• Samenwerken is heel belangrijk (om bijvoorbeeld
gedeelte vrij te spelen)

gedwongen worden tot verhuizen
• Toekomstige doelgroep
• Voorinvestering voor eigenaren bedrijven te groot,
overbrugging nodig
• Geen toevoeging specifieke functies

• Weinig vertrouwen in gemeente

• Hoogte; respect voor omwonenden, maar ook

• Respect voor omwonenden met bepalen hoogte
• Vrijheid in regelgeving ook als eigenaren iets

voor woningbehoefte en financiële haalbaarheid

willen ontwikkelen (bijv. balkon)

• Samenwerken en grootschalig aanpakken
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Tafel 3

Tafel 4

Tafel 5

• Financiële haalbaarheid

• Meer groen en onderhoud, ook door

• Hoge parkeerdruk

• Door samenwerken en grotere schaal meer kans
van slagen
• Wijzigen bestemmingsplan; in tussentijd
woonvergunningen uitgeven of kruimelregeling
• Meer groen betekent ook beter onderhoud
• Opknappen van gebouwen en extra wonen
positief (ook voor sociale controle)

ondernemers

• Toevoegen woningen kan zeker, maar huidige

• Geen andere voorzieningen

bedrijvigheid behouden

• Hoge parkeerdruk (wel per straat verschillend)

• Niet dichter

• Extra wonen is positief (ook voor sociale controle),

• Groener en duurzamer

maar het blijft een bedrijventerrein
• Schaalvergroting wonen door Zoutman-midden
ook mee te nemen

• Ruimte voor groen, wonen en parkeren

West;
• Hier woningbouw (= sneller voldoen aan
behoefte)
• Is geluids- en luchtkwaliteit van snelweg echt
probleem voor woningbouw?
• Bedrijven uit andere gebieden Reeuwijk naar
dit gebied verplaatsen; leeggekomen gebieden
kunnen woongebieden worden
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Tafel 1
• Bedrijven weggepest
• Wel plannen, geen geld = gedoemd te mislukken
• Bij nieuwe plannen vergrunningen herziend?
• Waarom hier wonen en geen nieuwe bedrijven?
• Waar wordt al gewoond?
• Groen is juist weggehaald
• Leven lang blijven wonen
• Moet er wel gemengd worden?
• Weg wanneer andere plek aangewezen
• Fokkerstraat transformeren? Geeft voorbeeld
• Wonen + bedrijven geeft gezeik
• Er wordt te hard gereden!
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Groep 1

• Woon/werken positief, niet alleen wonen
• Combinatie is gunstig voor sociale veiligheid
• Vrijstaande bedrijfswoningen
• Rigoureus en grootschalig aanpakken!!
• Complex; geluidsoverlast
• Hogere bebouwing langs rand
• Optoppen wordt krap
• Geen kans van slagen
• Kaders!!

Groep 2
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Tafel 2
• Wat gebeurt met de bedrijven die niet weg willen
en alleen overblijven?
• Overbelast
• Fietsplek gevaarlijk
• Financiele stap transformatie voorinvestering te groot
• Vrijheid in verhuur
• Wonen boven bedrijven
• Sanering belangrijk vieze grond
• Ontwikkelvrijheid voor huidige eigenaren
• Parkeertekort
• Respect hoogte bewoners
• Overal parkeer probleem
• Transformeren beter dan verloederen
• Onderhoud openbare ruimte omhoog voor
bewoners niveau
• Waterprobleem oplossen, grastegels parkeren
• Eerst west; bedrijven eerst verplaatsen voor
transformatie
• Ook woningen in west?
• Financieel helpen bij verduurzaming
• Aan wie verkopen? Niet zelf ontwikkelen
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Groep 1

• Eerst west
• Wonen aan bedrijf
• Goede overgang wonen werken
• Bereikbaarheid moet goed blijven (drukte)
• Overeenkomst per straat / blok
• Angst voor conflicten; geluid!
• Parkeren belangrijk punt
• Financiering
• Vastgoed partijen
• Ontwikkelen alleen met vrijheid

Groep 2
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Tafel 3
• Is geluid / luchtkwaliteit hier wel een probleem?
• Geur
• Groen onderhoud nu te weinig
• Gemeente haalt groen juist weg
• Wonen goed idee
• Financieel haalbaar?
• Vrijstaand
• Gaat dit wel snel genoeg voor de woningbehoefte
• Starters?
• Niks is mooi
• Woonvergunningen afgeven
• Geen geld voor onderzoek, geld voor ingrepen
• Geen tuig
• Minimaal 3 lagen (5/7) vanwege financiele
haalbaarheid
• Kruimelregeling tot die tijd?
• Bestemmingsplan snel wijzigen
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Groep 1

• Volkstuinen; waarom hier geen wonen?
• Wonen is goed voor sociale veiligheid /
levendigheid
• Hier is het mooi, potentie (gebouwen mwa)
• Is het financieel haalbaar?
• Groen moet beter onderhouden worden
• Ruimer opzetten, is nu te krap
• Woningbouw in Reeuwijk door inbreiding?
• Past het parkeren?
• Allianties smeden, samenwerken maakt schaal
• Opknappen is een goed idee
• Lelijk
• Geen probleem van leegstand

Groep 2
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Tafel 4
• Bang voor klacht geluidsoverlast van toekomstige
bewoners
• Nu kunnen er wel goede afspraken worden
gemaakt, maar hoe is dat over 10 jaar?
• Gebouwen niet hoger dan 2/3 lagen
• Kom ik niet met bedrijf in verdrukking?
• Ruimte voor vrachtwagen
• Parkeren is nu al een probleem
• Bang voor een rommeltje als er lukraak woningen
bij komen
• Alleen wonen en geen andere voorzieningen!
• Onderhoud van de sloot beter
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Groep 1

• Wat met volkstuinen?
• Meer parkeren
• Parkeerdruk per straat verschillend
• Entree is mooi
• Zonnepanelen alleen bij subsidie
• Niet meer natuur, wel meer duurzaamheid
• Meer verlichting
• Overal illegaal wonen, geen handhaving
• Waar geen ruimte is, houdt het op
• Het mag eruit blijven zien als een bedrijventerrein
• Meer dan drie bouwlagen
• Zoutman-midden ook meenemen in woonstudie,
dat levert meer woningen op, nu kortzichtig
• Niet de panden weghalen / vernietigen
• Gewoon overal ook woonbestemming

Groep 2
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Tafel 5
• Waar verkeer
• Niet hoger dan nu
• Kantoren
• Luchtkwaliteit
• Wonen kan erbij
• Nu te weinig parkeren
• Als wonen dan groen
• Meegroeien met de tijd
• Het loopt op in hoogte
• Grote bedrijven eerst, veel woningen
• Andere bedrijven, nu meer wonen
• Versteend
• Verblijven aan de Reewijkse plassen
• Hier kan speel, sport
• Waarom zou je het willen
• Groen van Gouda
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Groep 1
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