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Agenda

1. Welkom

2. Terugblik op Adviesteambijeenkomst 1

3. Toelichting Woonstichting SSW op PvE woningen

4. Presentatie SVP over conclusies van Adviesteam 1 voor het ontwerp.

5. Presentatie SVP van mogelijke modellen voor de locatie 

6. Discussieronde: bepalen wat voor- en nadelen van elk model zijn

7. Conclusies voor bijeenkomst 3 Adviesteam

8. Rondvraag



Inhoudelijke lijn bijeenkomsten 
Adviesteam

Bijeenkomst 1
• Toelichting participatie
• Toelichting locatie 
• In kaart brengen wensen, ideeën en zorgpunten Adviesteam

Bijeenkomst 2
• Ontwerper debrieft opmerkingen bijeenkomst 1
• Presentatie drie globale modellen 
• Reacties Adviesteam: wat spreekt aan, wat niet

Bijeenkomst 3
• Ontwerp debrieft opmerkingen bijeenkomst 2
• Presentatie een of meerdere uitgewerkte modellen
• Reacties Adviesteam, inventariseren uitgangspunten voorkeursmodel



Waar werken we naar toe

Besluitvorming 

gemeenteraad

Wensen & belang 

omwonenden

Gemeentelijk 

beleid/woonvisie

Woningbehoefte 

Bilthoven

Haalbaar plan 

Programmatische 

wensen SSW



Wie is SSW? 
 Woonstichting SSW werkt aan goede en betaalbare huisvesting voor mensen 

met een lager of middeninkomen.  

 

Wij verhuren en beheren ruim 5.000 woningen, garages en bedrijfspanden in de 

zes kernen van de gemeente: Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Hollandsche 

Rading, Maartensdijk en Westbroek.  

 

Vitale wijken, met een variatie aan bewoners en woningen, zijn belangrijk voor de 

leefbaarheid in onze buurten en het woongeluk van onze huurders.  



Ontwikkeling huishoudenssamenstelling 
 gemeente De Bilt 



Wat betekent dit? 

 Dubbele vergrijzing: 

-> mensen worden ouder 

-> jong trekt weg, ouderen blijven wonen (in eengezinswoningen) 

 80-plus groeit met 30% 

 Gezinnen en stellen trekken weg (wachtlijsten, hoge prijzen) 

 Toename huishoudens, vooral alleenstaanden (gezinsverdunning)   

 



Afspraken SSW en gemeente 
 

 

Uit onze prestatieafspraken: 
 Realiseren 450 sociale huur nieuwbouwwoningen 

(levensloopbestendig) in de periode 2016 – 2030.  
 

 Gemeente De Bilt en SSW zijn elkaars primaire partners als het 
gaat om het realiseren van sociale woningbouw in gemeente De 
Bilt.  
 

 Doorstroming stimuleren -> huurders uit de wijk of kern die een 
woning achterlaten, krijgen voorrang bij de toewijzing van een 
woning die bij hun levensfase past. 
 

 Ouderen en mensen met een zorgbehoefte huisvesten we zo lang 
mogelijk en zo zelfstandig mogelijk in de eigen omgeving. 



Voor wie wil SSW bouwen op          
deze locatie? 

 Sociale huur: 
- Senioren (65+) 
   voorrang huurders uit eengezinswoningen  
   -> openbaar vervoer en winkels in de buurt 

  Achterblijvende eengezinswoningen 
  bij toewijzing voorrang Biltse woningzoekenden 

 

 Middenhuur:  
– Jonge stellen 

– Senioren (vanaf 55+)  

 



Gewenste woningtypen 
• Huurprijzen (prijspeil 2020) 

– Sociale huur tot max. € 737,14  

– Middenhuur van € 737,14 tot € 950,- 

 

• Seniorenappartementen 
– Sociale huur , bij voorkeur 3-kamers,60 - 70 m2 

– Middenhuur max. 70 - 80 m2 

– Levensloopbestendig 

– Mix van sociaal en middenhuur bij elkaar 

 

 



Vragen? 
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Terugblik 

> 1e adviesbijeenkomst 20 april
> Opgehaalde input:
 - bouwhoogte i.v.m. 
   passendheid in omgeving en 
   inkijk bij de buren
 - architectuur jaren ‘30 stijl
 - groen en spelen
 - parkeerdruk
 - verkeersveiligheid
 - waterhuishouding
 - voor verschillende 
    doelgroepen (sociale mix 
    en doorstroming)
 - hofjesmodel spreekt aan

Leyenseweg

Sp
oo

rla
an

Sp
oo

rla
an

Koppellaan

2e
 B

ra
nd

en
bu

rg
er

w
eg

Rogier van der Weydenlaan

Alexander Vosmaerlaan

Al
ex

an
de

r V
os

m
ae

rla
an

An
ne

 F
ra

nk
la

an

M
id

el
la

an

Leyenseweg

Midellaan

M
eu

te
la

an



Wat is er gebeurd?

 
 
 
BOOMTOTAALZORG   
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5.2 Beelbepalend wel- niet / Ja-nee 
 

 

Tekening 2 Weergave van beeldbepalende bomen binnen het plangebied 

 

 

 
 
 
 
 
 

INVENTARISATIERAPPORTAGE 
 

Gemeente De Bilt 
Boominventarisatie 
Locatie politiebureau en  
volkstuinen Bilthoven 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Inventarisatie 

 

Rapportnummer: 200248 

Datum: 13-05-2020

> Modellenstudie: stedenbouw
   kundige mogelijkheden 
   verkennen
> Bomeninventarisatie: alle 
   bomen ingemeten en beoordeeld
> Waardevolle bomen waar 
   mogelijk behouden en nieuwe 
   bomen toevoegen
> Parkeernormen volgens CROW-
   normen bepaald



Wat is passende bouwhoogte?
Massijslaan

Leyenseweg M
id
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> Omgeving overwegend 2 lagen 
   met kap
> Op sommige plekken naar 3-4 
   lagen met plat dak
> Aan rotonde opbouw naar 5 lagen



Schetsmodel A

> Vogelzang doorzetten met ca. 
   44 grondgebonden woningen
> Rijwoningen in 2 lagen met 
   kap
> Groen door tuinen, hagen, 
   laanbomen en kleine speelplek
> Parkeren op eigen terrein, 
   langs de straat en in kleine 
   koffertjes
> Programmatisch in strijd met 
   uitgangspunten gemeente en 
   corporatie



Schetsmodel B

> Alzijdige appartementen-
   blokjes met ca. 88 woningen in 
   een park
> Wisselende bouwhoogtes in 2, 
   3 en 4 lagen met kap
> Sterke groene uitstraling met 
   veel collectief groen
> Parkeren aan de randen onder 
   de bomen



Schetsmodel C

> Combinatie van 15 grond-
   gebonden woningen en 54
   appartementen rond een hofje
> Wisselende bouwhoogtes in 2, 
   3 en 4 lagen met kap
> Sterke groene uitstraling met 
   veel collectief groen
> Parkeren langs het spoor en de 
   brandweer, onder de bomen
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