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Ruimtesysteem Bargeres

Groensysteem

Topografische kaart 1910, Bron: topotijdreis.nl

Bebouwingsysteem

Ontsluitingsysteem

Bas Screever.
Datum:19-09-19

Topografische kaart 2018, Bron: topotijdreis.nl

Ruimtesysteem Emmen, Bron: Bas Screever

Basis landscahppelijke elementen

GELEERDE LESSEN VANUIT STUDIO ROLDERBRINK 98
• Doorstroommogelijkheden binnen de wijk zijn
beperkt.
• De opzet van de wijk met hoeken en overhoeken
maakt dat richtingsgevoel zelfs bij de meest ervaren
inwoners/gebruikers van de wijk snel verloren gaat.
• De grootte van woningen en tuinen was vroeger
de kracht van de wijk, maar voor veel mensen in de
wijk nu een last.
• De wijk niet ontworpen is voor veel auto’s. De
brinken worden overbelast daardoor, en de groene
ruimte staat onder druk.
• Er weinig sociale interactie en ontmoetingen in de
wijk zijn, waardoor eenzaamheid een steeds vaker
probleem wordt.

VISIE OP HOOFDLIJNEN

“Je blijft met je poten van het
landschap af!”
- Andre de Jong, Stedenbouwkundig ontwerper van de wijk

Landschap naar binnen,
centrum nabij

Verdunnen / verdichten
nieuwe doelgroepen
Verdunning

‘New elites’

Verdichting

‘New commons’

Strategische sloop
verbeteren vindbaarheid

Gebiedseigen verduurzamingsstrategie

DEELUITWERKING: HELDERE INFRA

2

1
3

LEGENDA
1.

herprofilering Brinkenweg
tot dynamische Esweg

2.

herprofilering Brinkenweg
tot dorpse straat

3.

downgrading Nieuw 		
Amsterdamse Straatweg
tot langzaam verkeersroute

DEELUITWERKING: HELDERE INFRA

Profiel West

Profiel Oost

Referentie profiel West: Noordbarge, Bron: Jeroen Mank

Referentie profiel oost: Emmen 1964, Bron: ansichtkaartenbeurs.nl

DEELUITWERKING: CLUSTERING VOORZIENINGEN
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LEGENDA
6

4.

comfort route door het park
voor fiets-en wandelverkeer

5.

clusteren voorzieningen

6

nieuwe ‘inprikkers’ in de 		
brinken richting park

7.

recreatief medegebruik 		
Oranjekanaal

DEELUITWERKING: CLUSTERING VOORZIENINGEN

minimaal 30 meter

profiel comfort route

Als de afstand groot genoeg is tussen pad en woningen,
zetten bewoners zelden schuttingen neer

Referentie comfortroute: Lohsepark Hamburg, Bron: Vogt Lanschaftsarchitecten

Referentie levendig centrum: Restaurant De oude vink, Max Liebermann

OVERZICHT OOSTZIJDE

stimuleren
buurtschuur ipv
bergingen voor de
woning

nieuwe appartementen met gezicht
naar Esweg
nieuwe typologie
appartementen met
gedeelde voorzieningen

comfortroute

nieuwe appartementen
met gezicht naar park
partuculiere initiatieven voor
optopping / splitsing van
woningen

sloten om water
lokaal te laten
infiltreren

nieuw
Brinkenhoes met
appartementen

nieuwe
Esweg

recreatief medegebruik Oranjekanaal
stimuleren plek
voor deelfietsen

supermarkt
terras aan
locatie voor park
scholen

comfortroute

bestaande school

DEELUITWERKING: KANSEN VOOR NIEUWE WOONVORMEN
EN MEENTEN

8

9

LEGENDA
10

8.

nieuwbouw appartementen
langs Esweg en park

9..

nieuwe blikvangers in het
park (eco-villa’s/tiny houses)

10.

wonen aan een Meent

Eco-villa Nieuwveen, Bron: Origins Architecture

olifantgras?

moestuin?

ecovilla’s/tiny
houses

schapen?
kinderboerderij?

mais?

Hagmannareal Housing Development, Bron: Weberbrunner Architekten ag

Via Ghiringhelli Bellinzona, Bron: Burkhalter Sumi Architekten GmbH

OVERZICHT WESTZIJDE

parkeerkoffer

smaller profiel
Brinkenweg

nieuwe weg vanaf
dorpse Brinkenweg,
langs historische
houtrillen als
boomwal
erfgrens
strategische sloop 2
strategische sloop 3
buurtschuur,
woningen, om heldere
woningen, om strategi- ter vervanging
infrastructuur mogelijk te
sche doorsteek mogelijk van bergingen
maken.
te maken.

nieuwe eco-villa’s
in parkrand

natuurlijk spelen in
nieuwe meenten

terras achterzijde woningen

Meentfunctie / oogstbaar landschap

verduurzaming
woningen

comfortroute door park

GRENSPROJECT WEST

bij aanleg

bij huidig gebruik

toekomstig gebruik?
Houtrillen Manrese Venlo, Bron: Buro Lubbers

takkenwallen als casco om diversiteit aan functiies op te nemen

GRENSPROJECT OOST

Ha-ha wall, Bron: Charles Bridgeman (1690–1738)

Kronsberg Hannover, Bron: Atelier Drieseitl

GRENSPROJECT

12
A

11

LEGENDA

13

11.

grensproject west door
toepassing van houtrillen

12.

grensproject oost door 		
aanleg wadi’s

13

waterretentiegebied, ook in
het park

SPELEN IN EN OM HET GRENSPROJECT

A
A

B
B

A.

wadi als speelobject

B.

natuurlijke klimelementen langs pad

C.
D

schommels en 				
speelattributen aan houtrillen koppelen

C
D

de meent als tijdelijk doolhof

Van Sonsbeeckpark Breda, Bron: Luuk Koenen

Speelnest, Bron: -

Doolhoh Lansingerland, Bron: hofvandelfland.nl

C

D

TOTAALKAART GEVONDEN LANDSCHAP

LEGENDA

6
2
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1.

herprofilering Brinkenweg tot
dynamische Esweg

2.

herprofilering Brinkenweg tot
dorpse straat

3.

downgrading Nieuw 		
Amsterdamse Straatweg

4.

comfort route door het park

5.

clusteren voorzieningen
rondom Oranjekanaal

6.

afwaarderen bruggen

7.

nieuwe ‘inprikkers’ in de 		
brinken

8.

nieuwbouw appartementen
langs Esweg en park

8
5
1

4
3
9

10

13

nieuwe blikvangers in het park
(eco-villa’s/tiny houses)
10. wonen aan een Meent
9.

7

11. grensproject west door
toepassing van houtrillen
12. grensproject oost door aanleg wadi’s
13. waterretentiegebied

AANPAK EN FINANCIERINGSCONCEPT
Pijlers
•
•
•
•

helderheid in infra
clusteren maatschappelijke voorzieningen
ruimte voor zeggenschap en nieuwe woonvormen
aantrekkelijke overgangen tussen openbaar en privé (grensproject)

Wijkfonds
Buurtbeheer
Voeding wijkfonds

Tiny Houses Techum, Leeuwarden (op basis van erfpacht), Bron:Interra

Buurtcoöperatie Nobelhorst Almere (gezamenlijk beheer) Bron: Interra

Duinwoning Terschelling (uitgifte landschapskavels, landschap als tuin)

Stadstuinderij Zuidlanden Leeuwarden (ruimte voor plaatselijke iniitiatieven)

BIJLAGE 1 PROJECTENLIJST

Tabel 1

Projectenlijst
wat

Gebiedseigen landschap Bargeres
West versterken

Openbaar groen uitgeefbaar maken
(Bargeres West)

Afwaarderen infrastructuur
Brinkenweg en Nieuw
Amsterdamseweg (Bargeres West)

Centraal park upgraden

Introductie Esweg

particuliere investeringen stimuleren
in Bargeres Oost

Bargeres Oost nieuwe betekenis
geven als es

Grensproject Oost

focus

ruimte voor zeggenschap nieuwe
woonvormen

ruimte voor zeggenschap en nieuwe
woonvormen

helderheid in infra

ruimte voor zeggenschap en nieuwe
woonvormen

helderheid in infra

ruimte voor zeggenschap nieuwe
woonvormen

ruimte voor zeggenschap en nieuwe
woonvormen

Aantrekkelijke overgangen tussen
openbaar en privé

clusteren maatschappelijke
voorzieningen

doel

Diﬀerentiatie in woonkwaliteit en
woningvoorraad (dorps wonen)

Hogere gebruikswaarde groen

Ontmoedigen auto en aanmoedigen van
ﬁets / e-bike als duurzaam
vervoersmiddel

Meer ruimte voor groen en ecologie
creëren

Bargeres Oost beter toegankelijk maken
met eigen esweg

Meer ruimte voor cultuurhistorische
groenstructuur

Meer eigenaarschap in de wijk

Aantrekkelijke en toegankelijke
langzaam verkeersroutes naar het
buitengebied

Diﬀerentiatie in woonkwaliteit en
woningvoorraad (eco wonen / tiny
houses)

minder onderhoudskosten

voor wie

clusteren maatschappelijke
voorzieningen
Diﬀerentiatie in woonkwaliteit en
woningvoorraad (kleinere woningen/
woongroepen)

Regenwater langer vasthouden in de
wijk

Brinkenweg van racebaan transformeren Eigen zeggenschap en investeringen in
tot aantrekkelijke stadsweg
bestaande woningvoorraad stimuleren

Combineren van en daardoor meer
toegankelijke van voorzieningen

Voorkant- achterkant situatie verbeteren

park aantrekkelijker maken voor
bewoners, bezoekers en ontmoetingen

Centrumvoorzieningen toegankelijker
maken

Verduurzamen en verdichten van
woningvoorraad in Bargeres Oost

Mogelijkheden tot sociale interactie
vergroten

Nieuwe ecologische kwaliteit en
identiteit toevoegen

Voor alle inwoners van Bargeres en
Emmenaren

Voor alle inwoners van Bargeres en
bezoekers van het centrum, park en
kanaal van Bargeres

Voor huidige inwoners van Bargeres die
hun eigen woning willen splitsen

Voor huidige inwoners van Bargeres die
wooncarrière willen maken

Voor alle inwoners van Bargeres

Voor toekomstig nieuwe bewoners in
Bargeres die zich aangetrokken voelen
tot wonen in appartementen /
bovenwoningen

Voor toekomstig nieuwe bewoners in
Bargeres die zich aangetrokken voelen
tot kleinstedelijk wonen dicht bij
voorzieningen

Voor meer diversiteit in ﬂora en fauna

Voor huidige inwoners van Bargeres die
wooncarrière willen maken

Voor inwoners van Bargeres die in de
wijk ruimte nodig hebben voor hobby of
experiment

Voor toekomstig nieuwe bewoners in
Bargeres die zich aangetrokken voelen
tot dorps wonen in het groen

Voor toekomstig nieuwe bewoners in
Bargeres die zich aangetrokken voelen
tot dorps wonen in het groen

door wie

Corporaties en gemeente (met
ondersteuning vanuit coalitie) in nauwe
samenwerking met huurders en
huurdersvereniging

Woningeigenaren, corporaties en
gemeente (met ondersteuning vanuit
coalitie

Gemeente en provincie (met
ondersteuning vanuit coalitie) in
samenspraak met inwoners en
ondernemers in de wijk

Corporaties en gemeente (met
ondersteuning vanuit coalitie) in nauwe
samenwerking met huurders en
huurdersvereniging.

Gemeente en provincie (met
ondersteuning vanuit coalitie) in
samenspraak met inwoners en
ondernemers in de wijk

Door particuliere woningeigenaren

Corporaties en gemeente (met
ondersteuning vanuit coalitie) in nauwe
samenwerking met huurders en
huurdersvereniging.

Gemeente (met ondersteuning vanuit de
coalitie en waterschap) in nauwe
samenwerking met woningeigenaren en
schoolbesturen.

hoe

Strategische sloop van het aantal
gezinswoningen (verdunning)

Het uitgeefbaar maken van (prive)tuinen
ten bate van nieuwe meenten

Herproﬁlering van bestaande wegen
(versmallen rijbaan)

Meer ruimte en verblijfskwaliteit voor
langzaamverkeer routes door het park

Herproﬁlering van bestaande
Brinkenweg met meer ruimte voor groen
/ minder asfalt

Door regelvrije ruimte te bieden in
Bargeres Oost voor het splitsen van
woningen (randvoorwaarde:
verduurzamen woning tot minimaal A)

Nieuwbouw Brinkenhoes op locatie
oude supermarkt (gecombineerd met
appartementen)

Door aanleg van wadi’s op overgang
tussen park en privé tuinen

Uitruil vrijkomende contigenten naar
Bargeres Oost

Meenten laagdrempelig openstellen voor Meerdere oversteekplekken waar
medegebruik voor inwoners van
langzaamverkeer voorrang heeft t.o.v.
Bargeres
auto’s

In het park ruimte maken voor ecovilla’s
en/of tiny houses (op pachtbasis)

Sluiten van de weg aan noordzijde van
het kanaal, met ruimte voor
klimaatadaptatie (waterretentie/wadi)

Samenwerking van particuliere
eigenaren (vanaf 5 aaneen gesplitste
woningen) gestimuleerd door de galerij
begaanbaar te maken via lift (via fonds)

Sloop / vervangende nieuwbouw
huurwoningen langs de Esweg

Door de speelpleinen van de scholen te
benutten als natuurlijk en waterrijk
spelen

Betere verbinding naar centraal park
Bargeres

Strategische sloop van het aantal
gezinswoningen (verdunning) langs het
park

Meer ruimte en kwaliteit voor oversteek
tussen oost en west ter hoogte van
centraal park

Vergroenen van daken stimuleren door
bij splitsing een sedumdak aan te
bieden (via fonds)

Nieuwbouw scholen tussen kanaal en
Esweg

De aanwezige creativiteit in en doe-hetzelvers uit Bargeres benut wordt

Het nieuwe Brinkenhoes fungeert als
een ‘thirth space’ waar inwoners graag
komen

De wadi’s water kunnen opvangen en er
een rietkraag ontstaat die het zicht op
schuttingen verzacht

Appartementen langs de Esweg
georiënteerd zijn op deze weg en er
nieuw elan aan geven

Als kinderen met bijvoorbeeld schotten
in de wadi zelf waterspeelplekken
maken in regenachtige perioden.

De voorzieningen aan Oost beter
toegankelijk zijn en elkaar versterken

Er meer diﬀerentiatie ontstaat in de
beleving van het park aan de oost- en
westzijde

tevreden als

Voor alle inwoners van Bargeres en
bezoekers van het Noordbargerbos

Diﬀerentiatie in woningvoorraad binnen
bestaande brinken (appartementen)

Er woningen gesloopt worden op
plekken waar de vervangende
bestemming (groen) een meerwaarde
heeft

Schuttingen plaatsmaken voor
buitenkamers met zicht op de meent

Fietsers, wandelaars meer gebruik
maken van routes

Er woningen gesloopt worden op
plekken waar de vervangende
bestemming (groen) een meerwaarde
voor het park en de ecologische waarde
ervan heeft

De infrastructurele omsluiting van
Bargeres Oost de voorzieningen hier
beter toegankelijk maakt

Naast liggende woningen kunnen
meeproﬁteren van de extra ruimte en
groenkwaliteit

Bewoners uit Bargeres West hun ideeën
en ambities kunnen waarmaken op de
meent

Bewoners in de wijk sneller de ﬁets
pakken naar het centrum / buitengebied

Er in het park nieuwe woonvormen
gebouwd worden die de parkkwaliteit
versterken en die nog niet in Bargeres
voorkomen

De Esweg een karakteristieke weg wordt Er naast bouwbesluit er bijna geen
waar ﬁetsers, wandelaars, bussen en
drempels zijn voor mensen om deze
auto’s graag komen
woningaanpassing te doen.

De cultuurhistorische bomenstructuur
meer aandacht krijgt

Dat er na 5 jaar een experimenten
ontstaan die meerwaarde bieden aan
gebruiker en omgeving

De brinkenweg meer herkenbaar is, en
gebruikt wordt als een dorpsweg (zoals
die in Zuidbarge)

Het zicht op schuttingen vanuit het park
verminderd is

als kinderen er ook hun ideeën in kwijt
kunnen (al is het maar een seizoen)

De Nieuw Amsterdamseweg niet meer
als barrière fungeert maar als
verbindingsweg voor langzaamverkeer
(en agro/hulpdiensten)

Er een vliegwieleﬀect ontstaat die een
waaier aan mogelijkheden laat zien van
wat er binnen de wijk allemaal mogelijk
is
Er nieuwe woonvormen kunnen
ontstaan in de wijk (bv kangeroo
woningen)

BIJLAGE 2 UITVOERINGSPROJECT A: GRENSPROJECT WEST
Door wie

Sedna en gemeente, ondersteuning staatsbosbeheer en
coalitie

Doel

Voorkant- achterkant situatie
verbeteren.
Nieuwe ecologische kwaliteit
en identiteit toevoegen.
Sociale interactie bevorderen

Voor wie

Voor alle inwoners van Bargeres
Voor meer biodiversiteit in flora
en fauna

Budget

Voor de ondersteuning van de
aanleg is in 2021 € 40.000 beschikbaar in materiaal en ondersteuning + € 10.000 voor cursussen en evenementen

Hoe

Heldere infra
Ruimte voor zeggenschap en
nieuwe woonvormen
Clusteren maatschappelijke
voorzieningen
√ Aantrekkelijke overgangen
tussen openbaar en privé

Focus

Bewoners de basis naar eigen inzicht en creativiteit invulling geven.
Als kinderen erin en erop willen
spelen en er hun aanvullingen op
geven (slingertouw)
Er ecologische verbindingen richting het Noordbargerbos worden
gemaakt.

Tevreden als

Door snoeimateriaal beschikbaar te
stellen voor de wijk.
Door workshops en evenementen in
de wijk te organiseren om de mogelijkheden van het materiaal is
Eerste ‘lege’ palenstructuur aan te leggen zodat een basis wordt aangereikt

Planning
Start: oktober 2020
Eind: december 2021

BIJLAGE 2 UITVOERINGSPROJECT 2: NIEUW BRINKENHOES
OP PLEK VAN LEEGSTAANDE SUPERMARKT
Door wie

Doel

Sociale functie van Brinkenhoes versterken.
Ontwikkelen appartementen.

Voor wie

Voor alle inwoners van
Bargeres en gebruikers
van Brinkenhoes.

Doornbos in samenwerking
met gemeente en Domesta
(met ondersteuning vanuit de
coalitie)

Voor huidige inwoners van
Bargeres die kleiner en
nabij voorzieningen willen
wonen

Tevreden als
Bewoners het Brinkenhoes sneller kunnen
vinden en deze kan functioneren als ‘thirth
place’ met aanvullende maatschappelijke
functies.
Er interactie en samenwerking is tussen bewoners appartementen en Brinkenhoes;
De openbare ruimte nieuw elan geeft aan
het park en richting het Oranjekanaal.
Dat er nieuw type apartementen ontwikkeld
worden die zowel voor sociale huur als voor
het middensegment bereikbaar is.
Dat de beeldkwaliteit van de architectuur
hoogwaardig is.

Heldere infra
√ Ruimte voor zeggenschap en
nieuwe woonvormen
√ Clusteren maatschappelijke
voorzieningen
Aantrekkelijke overgangen tussen openbaar en privé

Focus

Hoe

Door het oude winkelcentrum te vervangen
voor appartementen met in de plint een combinatie van maatschappelijke functies.

Door een transparante en uitnodigende plint
gecombineerd met pleinruimte met hoge verblijfskwaliteit.
Door samenwerking met Domesta
Door ruimtereservering voor Esweg en ondergrond parkeren.

Budget
n.t.b

Planning
Start:
Eind:

september 2020
oplevering begin 2022

BIJLAGE 3 FINANCIELE ONDERBOUWING

Projecten

ingreep

aantal eenheid

€/eenheid

Strategische sloop van het aantal gezinswoningen (verdunning)

30

st

€5,000

Verkoop van huurwoningen in huidige staat (vervangende nieuwbouw elders in het gebied ) (saldo= verkoop 150k -boekwaarde 25k -geen opgave ontvangen)

40

st

€125,000

Uitruil vrijkomende contigenten naar Bargeres Oost

-

-

-

Landschapskavels: Compacte verspreide kavels in het westelijke centrale groengebied. Het open karakter dient te worden gehandhaafd, privatisering moet worden voorkomen.
Woningen als eye-catchers in open gebied. (15*350m2)

5250

m2

€190

Verkoop snippergroen aan particulieren

2000

m2

€45

UITGAVEN INKOMSTEN
EENMALIG

INKOMSTEN
JAARLIJKS

TEKKER
Gebiedseigen landschap
Bargeres West versterken

Openbaar groen uitgeefbaar
maken (Bargeres West)

Corporaties en gemeente (met ondersteuning vanuit coalitie) in nauwe samenwerking met huurders en
huurdersvereniging

Woningeigenaren, corporaties en gemeente (met ondersteuning vanuit coalitie

Introductie Esweg

particuliere investeringen
stimuleren in Bargeres Oost

58000 m2

€1.00

Pachtopbrengt meenten

58000 m2

€0.50

Meenten laagdrempelig openstellen voor medegebruik voor inwoners van Bargeres, kenbaar maken mogelijkheden

1

€0.00

€90,000.00

project

58000 m2

€58,000.00
€29,000.00
€10,000.00

0.50

€29,000.00

2

km

inrichting, bomen aanplant

8000

m2

€15.00

Nieuw Amsterdamseweg / aanpak kruisingen / herinrichting

800

m1

€225.00

€180,000.00

Meerdere oversteekplekken waar langzaamverkeer voorrang heeft t.o.v. auto’s

4

€30.00

€120,000.00

€120,000.00

Rechte doorbraken door wijk naar Centraal park Bargeres, gedeeltelijk nieuwe weg

7

€120,000.00

400

€100.00

€280,000.00

Meer ruimte en verblijfskwaliteit voor langzaamverkeer routes door het park: Upgraden centrale fiets/wandelroute tot comfortroute, 1.4 km, 5m breed= 7000m2 (incl verlichting, meubilair 7000
etc)

m2

€100.00

€700,000.00

Opstalrecht voor Tiny Houses. Daarbij gaat het om het gebruik, niet om het bezit of privéruimte. Netto contante waarde OBV 100 per maand, 2%

10

st

€1,200.00

Strategische sloop van het aantal gezinswoningen (verdunning) langs het park

30

st

€5,000.00

€150,000.00

6400

m2

€35.00

€224,000.00

Gemeente en provincie (met ondersteuning vanuit coalitie) in samenspraak met inwoners en ondernemers in Herprofilering van bestaande Brinkenweg met meer ruimte voor groen / minder asfalt 6400m2
de wijk

Door particuliere woningeigenaren

€997,500.00

-

Omvorming van centrale groengebieden naar gras ter beschikking stelling aan lokale initiatieven, voor zover geen sprake is van bebouwing (buurttuin, inscharing, boomgaard, speelveld
etc.), jaarlijkse opbrengst: 0.50/m2

beheerbesparing

Corporaties en gemeente (met ondersteuning vanuit coalitie) in nauwe samenwerking met huurders en
huurdersvereniging.

€5,000,000.00
-

Het uitgeefbaar maken van (prive)tuinen ten bate van nieuwe meenten

Afwaarderen infrastructuur
Gemeente en provincie (met ondersteuning vanuit coalitie) in samenspraak met inwoners en ondernemers in Herprofilering van bestaande wegen (versmallen rijbaan). West= 2km,
Brinkenweg en Nieuw
de wijk
Amsterdamseweg (Bargeres
West)

Centraal park upgraden

€150,000.00

€12,000.00

Sluiten van de weg aan noordzijde van het kanaal, met ruimte voor klimaatadaptatie (waterretentie/wadi)

800

m2

€35.00

€28,000.00

nieuwe weg (6600 m2)

6600

m2

€100.00

€660,000.00

Door regelvrije ruimte te bieden in Bargeres Oost voor het splitsen van woningen (randvoorwaarde: verduurzamen woning tot minimaal A)

0

0

€0.00

€0.00

Ter beschikking stellen van materiaal en materieel als men maatregelen wil treffen, zonnepaneel als bonus. Vrijstelling stortkosten bouwafval betaling wijkfonds

pm

Rechtstreekse bijdrage van partijen op grond van maatschappelijke doelstellingen of beleid.

pm

zonnelening / energiebesparinglening Drenthe re-activeren

pm

Vergroenen van daken stimuleren door bij splitsing een subsidie aan te bieden om sedumdak aan te leggen (via fonds)
Bargeres Oost nieuwe
betekenis geven als es

Grensproject Oost

Corporaties en gemeente (met ondersteuning vanuit coalitie) in nauwe samenwerking met huurders en
huurdersvereniging. Scholen en Supermarkteigenaar.

Gemeente (met ondersteuning vanuit de coalitie en waterschap) in nauwe samenwerking met
woningeigenaren en schoolbesturen.

pm

Nieuwbouw Brinkenhoes ca 1500m2 op locatie oude supermarkt (gecombineerd met ca 40 appartementen). 5000 per woning door ontwikkelaar in wijkfonds

40

st

€5,000.00

€200,000.00

Planologische ruimte vergroten voor uitbreidingen, opstoppingen van gebouwen, splitsen functiewijzigingen. (zie ook anterieure overeenkomsten

-

-

-

-

Ter beschikking stellen van vervangende locaties binnen het plangebied bij vervangende nieuwbouw, om nieuwe functies mogelijk te maken.

0

0

€0.00

-

Sloop / vervangende nieuwbouw huurwoningen langs de Esweg (uitgaande van 90 sloop 180 nieuwbouw), 5000 per woning door ontwikkelaar in wijkfonds

90

st

€5,000.00

sanering drie schoolgebouwen

3

st

€450,000.00
pm

Nieuwbouw scholen tussen kanaal en Esweg (2st)

2

st

Door aanleg van wadi’s op overgang tussen park en privé tuinen, 1800 m, 2m breed +

3600

m2

€10.00

pm

Speelobjecten verwijderen. Kostenbesparing onderhoud jaarlijks

114

st

€250.00

Natuurlijke speelaanleidingen aanleggen

8

st

€35,000.00

€36,000.00
€28,500.00
€280,000.00

Waterberging creeren langs dijk / retentiegebied
Grensproject west

Totaal

Totaal opbrengsten na 5 jaar

Sedna en gemeente, ondersteuning staatsbosbeheer en coalitie

Door snoeimateriaal beschikbaar te stellen voor de wijk.

pm
-

Door workshops en evenementen in de wijk te organiseren om de mogelijkheden van het materiaal is

10000

Eerste ‘lege’ palenstructuur aan te leggen zodat een basis wordt aangereikt

40000

€3,195,000.00

€6,737,500.00

€69,500.00

€3,890,000.00

PANORAMA BARGERES - EEN DROOMSCENARIO?

