


 

• Opening en welkom (Ruud) 

• Jouw idee in 5 minuten (alle kaveloptanten) 

• Stand van zaken en vervolgproces (Ruud) 

• Pauze met koffie  

• Ontwerpproces/beeldkwaliteit  (Jaap en Iris)   

• Toelichting n.a.v. vragen (Ruud) 

• Vraag en antwoord 

Programma ‘Ontmoet je buren’ 





Zelfbouw in het VLHK 

Breng jouw huis in 5 stappen tot leven: 

1. Aanmelden als geïnteresseerde 

2. Oriënteren  en organiseren 

3. Kiezen en kopen 

4. Plan maken 

5. Realiseren 

 

 



Waar staan we? 

Begin juni 

2 juni 

10 mrt 

10 mrt 



Wat gaan we doen? 

Samen planning bepalen! 

Voorstel extra bijeenkomsten: 

 - vergunningenproces (met architect!) 

 - Artikel 19 ProRail 

 

 

 



Stap 3: Kiezen en kopen 

Twee processen: 

• Individueel (t/m 8.10 en 3 woningen) 

• Groepen 

 



Individueel: Kiezen en kopen 

• Financieringsverklaring (vooral voor jullie!) 

• Optie: t/m 2 juni 2018  

• Stap naar koop (verplichting van 10%) 

 

 



Groepen: Kiezen en kopen 

• Optie: t/m 2 juni 2018  

• Haalbaarheid aantonen (pva / € / ontwerp / 

organisatie / %)  

• Stap naar koop (verplichting van 10%) 

 





Zelfbouwen doe je niet alleen! 



Parkeren en achterstraat 

• Parkeernormen? 

• OBS (opdrachtgever) aanleg straat en drainageleiding/hemelwaterafvoer 

• Drainagesysteem op kavel: door jullie 

• BNO realiseert  woningen aan grachtzijde + dek 

• Er is dus maar 1 andere partij! 

• Afspraken Zelfbouwers-BNO  o.b.v. afspraken BNO – OBS 

• OBS faciliteert/coördineert  

• Ontwerp, gebruik en beheerconstructie: werkgroep 

• Ontwerpproces al gestart (faro i.o. BNO) 

• Bijeenkomsten (ontwerp & juridisch) 

 



Parkeren en achterstraat; eerste schetsen 



Bouwproces en Planning 

• Student Hotel streeft naar sept 2018 (vertraging 

waarschijnlijk) – geen effect levering kavels 

• BNO; heeft tot zomer 2019 recht om zelfbouwkavels als 

bouwterrein te gebruiken (daarna opleveren aan OBS) 

• Vertraging BNO? Gevolgen voor uitvoering van BNO, niet 

voor levering zelfbouwkavel 

• Oplossingen voor bouwlogistiek / evt. tijdelijk parkeren etc. 

binnen beschikbare ruimte 

 

 



Stukken en info 

• Ruimtelijkeplannen.nl (bestemmingsplan 

en onderzoeken) 

• Geluid, milieu, archeologie etc. 

• Website OBS 

• Staat het daar niet? vraag het ons!  

• Maar bewaar het a.u.b. wel  

 



Vanaf zomer 2015 ook andere communicatiedisciplines: 



Ontwerpproces 

• Bijeenkomsten in het proces: 

         - Ontmoet je buren 

         - Workshop duurzaamheid & warmtevoorziening 

   - Huizen/Panden kijken 2x (materialisatie, aansluitingen etc.) 

• Individuele ontwerp bespreking met supervisor en stadsbouwmeester 

  

 

   

 


